Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία

5.

Ο ρόλος των Οργανισµών Τυποποίησης – ΕΛΟΤ

5.1

Γενικά

ΜΕ-ΤΠ∆Π ΤΕΕ, 2008

Οι Οργανισµοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρµογής της πολιτικής της Τυποποίησης
στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσµο. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδρυθεί στις αρχές
του 20ου αιώνα, κυρίως δε στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο παγκοσµίων πολέµων. Οι
Οργανισµοί αυτοί εµφανίζουν, επιπλέον, µεγάλες οµοιότητες, αφενός ως προς τη νοµική µορφή
τους, αφετέρου ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Σχεδόν πάντα πρόκειται για ενώσεις
προερχόµενες από επαγγελµατικές οργανώσεις που εκπονούν και δηµοσιεύουν τα Πρότυπα βάσει
µιας διαδικασίας που εγγυάται τη δυνατότητα συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων οικονοµικών
εταίρων.
Οι δηµόσιες διοικήσεις αναγνωρίζουν τα κατ΄ αυτόν τον τρόπο εκπονηθέντα Πρότυπα σαν
Εθνικά Πρότυπα στην εκάστοτε χώρα, τα χρησιµοποιούν δε κατά προνοµιούχο τρόπο σαν µέσα
αναφοράς στις Συγγραφές Υποχρεώσεων των δηµοσίων συµβάσεων, ή ακόµα σαν Πρότυπα
Αναφοράς για την εφαρµογή των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Αντίθετα προς το σύστηµα που επικρατεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου εκατοντάδες
Οργανισµοί δηµοσιεύουν Πρότυπα, καθένας στον τοµέα του, οι χώρες της Ευρώπης ευνοούν
συγκεντρωτικές δοµές, µε εξαίρεση όµως - και αυτό για ιστορικούς λόγους - του τοµέα της
Ηλεκτροτεχνικής, αλλά και των Τηλεπικοινωνιών, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων ως επί το
πλείστον.
Η κατάσταση αυτή και η οµοιότητα µε τους τρόπους λειτουργίας των Εθνικών Οργανισµών έχει
επιτρέψει στην Ευρώπη να διαδραµατίσει ένα «ρόλο - κλειδί» στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Συστήµατος
Τυποποίησης εφαρµόζοντας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα Εθνικά σχήµατα που αποτελούται από:
• τις κατά τοµέα Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν εµπειρογνώµονες επί των
εγγεγραµµένων στο πρόγραµµα εργασίας θεµάτων, µε σκοπό την εκπόνηση Σχεδίων Προτύπων.
Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες δεν αµείβονται και αποστέλλονται, κυρίως, από τις βιοµηχανίες για
τις οποίες η Τυποποίηση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας επένδυση για την ανάπτυξη τους,
• ένα σύστηµα δοµών στήριξης, ευρέως αποκεντρωµένο, µεταξύ Εθνικών Οργανισµών, που
εξασφαλίζει τα απαραίτητα µέσα διοικητικής µέριµνας και επιτηρεί, µέσω ενός συστήµατος
δηµόσιας έρευνας, την υλοποίηση του σχεδίου,
• ένα σύστηµα εµπορικών δηµοσιεύσεων και διανοµών των εκπονηθέντων Προτύπων.
Σήµερα, υπάρχουν πάνω από 100 παρόµοιοι οργανισµοί που ανήκουν στο ∆ιεθνή Οργανισµό
Τυποποίησης ISO (International Standards Organization) και στη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή
IEC (International Electrotechnical Commission).
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Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια γενικά ενηµερωτικά στοιχεία περί έκδοσης προτύπων που
αφορούν τους ευρωπαϊκούς και µη οργανισµούς τυποποίησης, µε ειδική αναφορά στον εθνικό µας
(ΕΛ.Ο.Τ.) και τους κύριους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης. Τα πρότυπα αυτά
χρησιµοποιούνται στη χώρα µας σε ποικίλες µορφές εφαρµογών.

5.2

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης – ΕΛ.Ο.Τ.

5.2.1

Γενικές πληροφορίες

5.2.1.1 Θεσµικό πλαίσιο - ∆ιοίκηση
O Eλληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Α.Ε ιδρύθηκε µε το Νόµο 372/76 και είναι ∆ηµόσια
Επιχείρηση που λειτουργεί µε βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, χωρίς να µεταβάλλεται ο
χαρακτήρας της ως εταιρίας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Τελεί υπό την εποπτεία του
Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης.
Ο ΕΛΟΤ διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής. Αποτελείται
από τον Πρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, που ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, από δύο (2) εκπροσώπους των
εργαζοµένων στην εταιρία, ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΚΕ) και τους εκπροσώπους των µετόχων (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας &
Οικονοµικών). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας που κατά
κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας, ενώ εποπτεύει και
ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Όµως µε αποφάσεις του µπορεί να αναθέσει την άσκηση
µέρους των εξουσιών του στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
Το οργανόγραµµα του ΕΛΟΤ περιλαµβάνει:
α) τις ∆ιευθύνσεις: Τυποποίησης,

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Πιστοποίησης, Προβολής &

Πληροφόρησης, Οικονοµική & Εµπορική και Εργαστηρίων & ∆οκιµών
β) τα ανεξάρτητα

τµήµατα: ∆ιοικητικού Προσωπικού και Γραφείου Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας

Στοιχείων, στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία και του Κέντρου Πληροφόρησης.

5.2.1.2 Σκοπός - ∆ραστηριότητες
Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και η εφαρµογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα, καθώς και
των συναφών µε αυτή δραστηριοτήτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο. Οι κύριες
δραστηριότητες της Εταιρίας είναι :
• η εκπόνηση και η διάδοση των Προτύπων ,

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία

ΜΕ-ΤΠ∆Π ΤΕΕ, 2008

• η απονοµή Σηµάτων Συµµόρφωσης ( ποιότητας ) ,
• η χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης ( ποιότητας ),
• η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας επιχειρήσεων, και
• η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών.
Αναλυτικά οι λειτουργίες του ΕΛΟΤ είναι οι ακόλουθες :
• Εκπονεί, εκδίδει και διαθέτει τα Ελληνικά Πρότυπα
• Είναι µέλος των Ευρωπαϊκών και των ∆ιεθνών Οργανισµών Τυποποίησης και υποστηρίζει τις
θέσεις της Ελληνικής βιοµηχανίας κατά την εκπόνηση των

Ευρωπαϊκών και των ∆ιεθνών

Προτύπων
• Προµηθεύει Πρότυπα των ∆ιεθνών Οργανισµών Τυποποίησης (ISO, IEC, CEN, CENELEC, EOQ,
ETSI) και των Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης (BSI, DIN, AFNOR, ANSI κλπ.)
• ∆ιαθέτει βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο για το κοινό µε τα Πρότυπα όλων των χωρών
• Απονέµει Σήµα Συµµόρφωσης (Ποιότητας - CE) και χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης για
προϊόντα και υλικά
• Αξιολογεί και πιστοποιεί συστήµατα διασφάλισης ποιότητας επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ/ISO 45000 και EN/ISO 17000
• Προωθεί συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης σηµάτων και πιστοποιητικών µε άλλες χώρες
• Πληροφορεί για σχέδια Τεχνικών Κανονισµών και σχέδια Προτύπων (Κέντρο Πληροφόρησης
Οδηγίας 83/189)
• Αποτελεί το σηµείο αναφοράς της συµφωνίας της GATT
• Εκτελεί δοκιµές σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, σε ηλεκτρικά καλώδια, παιδικά παιχνίδια,
πλαστικούς σωλήνες κ.ά.
• Συνεργάζεται µε εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού για έκδοση εκθέσεων δοκιµής
σε είδη που δεν καλύπτονται από τα εργαστήρια του
• Λειτουργεί σύστηµα Μελών και Συνδροµητών.
Τα Σήµατα και τα Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης (Ποιότητας) απονέµονται από το Συµβούλιο
Πιστοποίησης και το Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης, όπου εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
Ο ΕΛΟΤ εκπροσωπεί την Ελλάδα στις παρακάτω οργανώσεις:
1. ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ΙSO)
2. ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (ΙΕC)
3. Eυρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
4. Eυρωπαϊκή Επιτροπή Hλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)
5. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας (EQNET)
6. Eυρωπαϊκό Οργανισµό για ∆οκιµές και Πιστοποίηση (ΕΟΤC)
7. Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τις Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΟΤΑ)
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8. IECEE Σύστηµα για έλεγχο συµµόρφωσης µε Πρότυπα
9. IECEE Φορείς Πιστοποίησης για Ηλεκτρικές συσκευές
10. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για Τυποποίηση EDI (EBES).
Στον ΕΛΟΤ λειτουργεί Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για Πρότυπα και Τεχνικούς Κανονισµούς
που προβλέπεται από τις Kοινοτικές Οδηγίες 83/189/ΕΟΚ, 88/182/ΕΟΚ και 94/10/ΕΚ, το οποίο
αποτελεί και το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ελλάδα της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και
Εµπορίου (GATT). Αντικείµενο του Κέντρου είναι η παροχή πληροφοριών από το τηρούµενο σχετικό
αρχείο, στους ενδιαφερόµενους φορείς - ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς εν γένει του
∆ηµόσιου Φορέα και Ιδιώτες- για όλους τους Τεχνικούς Κανονισµούς, Πρότυπα και Συστήµατα
Πιστοποίησης.
Έτσι, όποιος ενδιαφερόµενος εγγραφεί µέλος ή συνδροµητής αποκτά τη δυνατότητα να
ενηµερώνεται για τα σχέδια των Τεχνικών κειµένων σε οποιονδήποτε υποτοµέα Τυποποίησης
επιλέξει, σύµφωνα µε την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ.
Στον ΕΛΟΤ λειτουργεί και βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει όλα τα Πρότυπα που εκδίδονται από
τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης, καθώς και από τους Εθνικούς Οργανισµούς Τυποποίησης
µε τους οποίους συνεργάζεται. Υπάρχουν συγκεντρωτικοί κατάλογοι Προτύπων, καθώς και σχετικές
συλλογές βιβλίων και περιοδικών.
Ο ΕΛΟΤ επίσης εκδίδει και τον κατάλογο των Ελληνικών Προτύπων, ο οποίος περιέχει τα
υπάρχοντα Ελληνικά (Εθνικά) Πρότυπα, περιλαµβανοµένων των Σχεδίων Ελληνικών Προτύπων,
καθώς και των υιοθετηµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, ταξινοµηµένα κατά το σύστηµα ∆ιεθνούς
Ταξινόµησης για Πρότυπα ICS (International Classification for Standards). Σ΄αυτόν τον κατάλογο
ένα Πρότυπο µπορεί να εντοπισθεί :
α) µε τον κωδικό αριθµό,
β) θεµατικά από το σύστηµα ∆ιεθνούς Ταξινόµησης ICS και
γ) από την Τεχνική Επιτροπή.

5.2.2

Οργανωτική δοµή. Τεχνικές Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας

Το Τεχνικό Έργο του ΕΛΟΤ υποστηρίζεται από Τεχνικές Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας που
υπάγονται στις πρώτες, η συγκρότηση των οποίων γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σύνταξης και
Λειτουργίας Επιτροπών Τυποποίησης. Η συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται µε αντιπροσωπευτικό
τρόπο, δηλ. εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι για το θέµα κύκλοι, που κατά κανόνα είναι η
Επιστήµη, η Παραγωγή, η Κατανάλωση, οι αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες ή Οργανισµοί ή και άλλοι,
ανάλογα µε τη φύση του θέµατος.
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Εκτός από τον τίτλο τους οι Τεχνικές Επιτροπές και οι Οµάδες Εργασίας, κατά τη διεθνή
πρακτική, χαρακτηρίζονται από αλφαριθµητικό κώδικα που συνίσταται από το ακρωνύµιο του
ΕΛΟΤ, τα αρχικά του όρου «Τεχνική Επιτροπή» και µε την προσθήκη αριθµών σύµφωνα µε τη
σειρά ίδρυσης τους, από ΕΛΟΤ / ΤΕ 1 “Χρώµατα και βερνίκια” το 1977, µέχρι σήµερα.
Μερικές Τεχνικές Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας δεν έχουν θέµα για επεξεργασία ή δεν
προβλέπεται να έχουν στο άµεσο µέλλον. Τέτοιες Επιτροπές ή Οµάδες που αδρανούν, διατηρούνται
για να αναθεωρούν σε κανονικά διαστήµατα τα Ελληνικά Πρότυπα της αρµοδιότητάς τους. Οι
Επιτροπές και Οµάδες λειτουργούν κατά γενικό κανόνα στον ΕΛΟΤ. Κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία
τους είναι δυνατή και σε Νοµικά Πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συσταθεί
ή οργανωθεί για να εκτελέσουν εργασία Τυποποίησης ή και σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισµούς
ή συλλογικά όργανα, που από τη φύση της δραστηριότητας τους ή των αρµοδιοτήτων τους
µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της Τυποποίησης στη χώρα σε κάποιο τοµέα.
Οι βασικές κατευθύνσεις των εργασιών των Επιτροπών Τυποποίησης είναι οι εξής:
α) η εκπόνηση Ελληνικών Προτύπων, και
β) η παρακολούθηση και ενεργή συµµετοχή, όπου αυτό είναι δυνατό, στις εργασίες Τυποποίησης
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης
(CEN), δεδοµένου ότι ο ΕΛΟΤ είναι µέλος των Οργανισµών αυτών.
Η ενεργή αυτή συµµετοχή των µελών των Επιτροπών στις εργασίες των Οργανισµών ISO και
CEN έχει να κάνει:
α) µε την αποστολή µέλους της Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων των
αντίστοιχων ξένων Επιτροπών, όπου αυτό επιβάλλεται και είναι οικονοµικά εφικτό, οπότε και
εξασφαλίζεται η πλήρης ενηµέρωση και έγκαιρη παρέµβαση σε θέµατα που ενδεχοµένως θίγουν
Εθνικά συµφέροντα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων κατά τη δηµιουργία των Προτύπων, αλλά και
κατά τις ψηφοφορίες των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας των Προτύπων, ή/ και
β) µε την παρακολούθηση της σχετικής αλληλογραφίας και την έγκαιρη αποστολή των ειδικών
εντύπων µε τις τυχόν υπάρχουσες παρατηρήσεις και προτάσεις για κάποιες αλλαγές στο κείµενο
ενός Προτύπου. Η αποτελεσµατική παρέµβαση φυσικά απαιτεί την κινητοποίηση της Επιτροπής από
τα πρώτα κιόλας στάδια της επεξεργασίας ενός Προτύπου, δεδοµένου µάλιστα του περιορισµού που
τίθεται, σύµφωνα µε τον οποίο οφείλουµε να αποσύρουµε κάθε Εθνικό Πρότυπο που έρχεται σε
αντίθεση µε το Ευρωπαϊκό, καθώς και να µεταφέρουµε µεταφράζοντας αυτούσια το τελευταίο,
εκδίδοντας ένα ταυτάριθµο ΕΛΟΤ ΕΝ ως Εθνικό Πρότυπο.
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Τεχνικό Έργο

5.2.3.1 ∆ιαδικασία εκπόνησης Προτύπων
Η εκπόνηση των

Ελληνικών Προτύπων ακολουθεί τον Κανονισµό Σύνταξης Προτύπων. Τα

Πρότυπα αυτά µπορεί να αποτελούν :
α) πιστή µεταφορά ∆ιεθνούς ή Ευρωπαϊκού Προτύπου
β) µεταφορά ∆ιεθνούς ή Ευρωπαϊκού Προτύπου µε ορισµένες αποκλίσεις ή τροποποιήσεις
γ) νέο Εθνικό Πρότυπο, ή τέλος
δ) τροποποίηση Εθνικού Προτύπου.
Η ανάγκη δηµιουργίας ενός Προτύπου προκύπτει από τη καταγραφή των αναγκών της αγοράς,
όπως διαπιστώνεται από την επαφή είτε µέσω θεσµικών φορέων ή απευθείας από την βιοµηχανία.
Ύστερα από µια σειρά συναντήσεων και αφού τα µέλη της Επιτροπής ή της Οµάδας εξετάσουν τα
υπάρχοντα ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, γίνονται σχόλια και προτάσεις. Αποφάσεις λαµβάνονται
µέσω ψηφοφορίας.
Εξετάζεται το θέµα της εναρµόνισης µε πιθανή αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η
συµµετοχή του ΕΛΟΤ σ’ αυτές. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά λαµβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και εξασφαλίζεται η πλήρης εναρµόνιση µε την ΕΕ. Στην περίπτωση που
αποφασιστεί να υιοθετηθεί απευθείας ένα Πρότυπο προερχόµενο από άλλη χώρα, τότε το
αντίστοιχο Πρότυπο δίνεται προς µετάφραση είτε σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε µια οµάδα
εργασίας, ή και σε ένα µέλος της Επιτροπής ανάλογα µε την περίσταση.
Η υλοποίηση ενός Προτύπου ουσιαστικά διαχωρίζεται στις παρακάτω δύο φάσεις :
α) στην πρώτη φάση συντάσσεται ένα προσχέδιο Προτύπου, το οποίο εκδίδεται υπό µορφή
Σχεδίου και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σύνταξης υποβάλλεται στη ∆ιαδικασία της ∆ηµόσιας
Κρίσης. Έτσι διανέµεται σε επιλεγµένους φορείς από τους οποίους και ζητείται µέσα σε
ορισµένο χρονικό διάστηµα να υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ τις τυχόν υπάρχουσες παρατηρήσεις ή
τις προτάσεις αλλαγών που έχουν. Οι παρατηρήσεις αυτές συγκεντρώνονται, καταγράφονται και
συζητούνται στην Επιτροπή, έτσι ώστε το Πρότυπο να προσαρµόζεται

όπου κρίνεται

απαραίτητο, και
β) στη δεύτερη και τελική φάση, αφού αποφασιστεί η τελική απόδοση, το Πρότυπο είναι έτοιµο να
εκδοθεί, να κυκλοφορήσει επίσηµα και να καταγραφεί στα διαθέσιµα προϊόντα του ΕΛΟΤ.
Αναλυτικά τα εννέα (9) στάδια εκπόνησης των Προτύπων έχουν ως εξής:
1. Πρόταση για εκπόνηση Προτύπου
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2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος (από την Τεχνική Επιτροπή)
3. Σύνταξη προσχεδίου Προτύπου
4. Επεξεργασία Σχεδίου Προτύπου
5. ∆ηµόσια Κρίση (διατύπωση παρατηρήσεων)
6. Τεχνική επεξεργασία µετά τη ∆ηµόσια Κρίση
7. Αποδοχή από την Τεχνική Επιτροπή (έγκριση και προώθηση για έκδοση Ελληνικού Προτύπου)
8. Έγκριση Προτύπου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ
9. Έκδοση Ελληνικού Προτύπου.

5.2.3.2 Παραποµπές σε Πρότυπα - Νοµική ισχύς των Εθνικών Προτύπων
Στην Εθνική Νοµοθεσία µπορεί να γίνεται παραποµπή ρητά µόνο σε Πρότυπα που εκδίδει ο
ΕΛΟΤ. Παραποµπή σε Πρότυπα όπως τα ΕΝ ή τα ISO είναι δυνατή, αλλά πάντα κάτω από την
«οµπρέλα» του ΕΛΟΤ.

5.2.3.3 Θέση σε Εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων σαν Εθνικά Πρότυπα
Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αποκτούν την υπόσταση των Εθνικών Προτύπων. Τα Έγγραφα
Εναρµόνισης και τα Πειραµατικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα µπορούν να τεθούν σε Εφαρµογή σαν Εθνικά
Πρότυπα.
Η διαδικασία για τη θέση σε Εφαρµογή (Implementation) των Ευρωπαϊκών Εγγράφων είναι η
ίδια µε εκείνη των Εθνικών Προτύπων. Παρ΄ όλα αυτά δεν είναι αναγκαία η διαδικασία ∆ηµόσιας
Κρίσης, ούτε η έκδοση στα Ελληνικά, εκτός από το Φύλλο Επικύρωσης.
Ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο που έχει τεθεί σε Εφαρµογή σαν ένα Εθνικό Πρότυπο είναι διαθέσιµο
υπό την µορφή µιας από τις τρεις επίσηµες εκδόσεις της CEN µε το Φύλλο Επικύρωσης στα
Ελληνικά.

5.2.3.4 Κατάργηση των αντιτιθέµενων Εθνικών Προτύπων
Απαιτείται η κατάργηση από τον ΕΛΟΤ των Εθνικών Προτύπων που αντιτίθενται µε τα
Ευρωπαϊκά ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα και η σχετική µε τα Εθνικά Πρότυπα ενηµέρωση των Ευρωπαϊκών
και ∆ιεθνών Οργανισµών Τυποποίησης.

5.3

Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης

5.3.1

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for Standardization,
CEN)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1961 από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης
στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) και τις χώρες EFTA (European Free Trade
Association). Σήµερα η CEN συνεισφέρει στους σκοπούς και τους στόχους της Ε.Ε. µε εθελοντικά
τεχνικά πρότυπα, τα οποία προωθούν την ελεύθερη εµπορία, την ασφάλεια των εργαζοµένων και
των καταναλωτών, τη διεπιχειρηµατικότητα των δικτύων, την περιβαλλοντική προστασία, την
εκµετάλλευση της έρευνας και ανάπτυξης προγραµµάτων και της δηµόσιας προµήθειας.
Η CEN είναι ένα σύστηµα τυπικών διεργασιών για την παραγωγή προτύπων, το οποίο
υλοποιείται από:
•

Τα 30 εθνικά µέλη και τους ειδικούς εκπροσώπους κάθε χώρας. Τα µέλη αυτά υπερψηφίζουν
και εφαρµόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα

•

Τα 7 µέλη οργανισµών και τους 2 συµβούλους

•

Το κέντρο διοίκησης της CEN, στις Βρυξέλες.
Η CEN συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

(CENELEC), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και το ∆ιεθνή
Οργανισµό Τυποποίησης (ISO).
Σκοπός της CEN είναι η προαγωγή και παραγωγή των ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και άλλων
εγκεκριµένων εγγράφων διαθέσιµων για αγορά από τα εθνικά της µέλη. Στην περίπτωση των
ευρωπαϊκών προτύπων (που φέρουν το διακριτικό “EN”), τα µέλη πρέπει να διαθέσουν το τελικό
κείµενο υπό ψηφοφορία στα διεθνή πρότυπα – µεταφράζοντάς τα εφόσον απαιτηθεί – αλλά χωρίς
αποκλίσεις ή αλλαγές και διατηρούν στο προσχέδιο του “EN” τον εθνικό τίτλο/ κωδικό, π.χ. BS EN
1234, DIN EN 1234. Έτσι ο αριθµός και το τεχνικό περιεχόµενο του προτύπου παραµένουν ακριβώς
τα ίδια σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, η CEN παράγει:
•

Τεχνικές Προδιαγραφές (CEN TS), που είναι κανονιστικά έγγραφα όπου η τελευταία τεχνολογία
δεν έχει ακόµη επαρκώς προδιαγραφεί

•

Τεχνικές Εκθέσεις – Αναφορές (CEN TR), για πληροφόρηση και διάχυση της πληροφορίας

•

Αµοιβαίες κοινές συναινέσεις, που αφορούν συµφωνίες εργοστασιακής παραγωγής σε ανοιχτά –
υπό διαπραγµάτευση- εργαστήρια (workshop agreements).
Το Κέντρο ∆ιοίκησης της CEN βοηθά την Κεντρική Γραµµατεία στις διαχειριστικές / κανονιστικές

λειτουργίες της, που περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων:
-

τη διατήρηση των διαδικασιών της CEN,

-

την

ειδική

εφαρµογή

των

εσωτερικών

κανονισµών

για

τυποποιηµένες

εργασίες,

συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της δηµόσιας αναζήτησης και της τυπικής ψηφοφορίας
για τα ευρωπαϊκά πρότυπα
-

την αρωγή για τα προγράµµατα ανάπτυξης προτύπων των Τεχνικών Επιτροπών,
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την υποστήριξη του Φορέα Πιστοποίησης της CEN και την προώθηση της σήµανσης κλπ.
Η Κεντρική Γραµµατεία της CEN που εδρεύει στις Βρυξέλες, πέραν της παρακολούθησης όλης

της διαδικασίας λειτουργίας των επιτροπών προτύπων, εξασφαλίζει –πέραν των ανωτέρω- την
κανονική ροή των εγγράφων σε όλες τις κατευθύνσεις, την έκδοση των σχεδίων προτύπων κλπ.

5.3.2

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (European Committee for
Electrotechnical Standardization) – CENELEC

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1973 µετά από συγχώνευση
των Ευρωπαϊκών Οργανισµών CENELCOM και CENEL. Σήµερα η CENELEC είναι ένας µη
κερδοσκοπικός τεχνικός οργανισµός που έχει συσταθεί υπό την ισχύουσα Βελγική νοµοθεσία και
αποτελείται από τις Εθνικές Ηλεκτροτεχνικές Επιτροπές 30 Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπρόσθετα, οκτώ
Εθνικές Επιτροπές από γειτονικές χώρες συµµετέχουν στις εργασίες της CENELEC ως Συνεργάτες.
Τα µέλη της CENELEC συνεργάζονται στο πεδίο της Ευρωπαϊκής εναρµόνισης, δηµιουργώντας
τόσο πρότυπα που επιβάλλονται από την αγορά, όσο και εναρµονισµένα πρότυπα που
υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τα οποία έχουν βοηθήσει στη διαµόρφωση της
διεθνούς ευρωπαϊκής αγοράς. Οι εργασίες της CENELEC διεξάγονται από 15.000 περίπου ειδικούς
από τις 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το αποτέλεσµα των εργασιών αυτών συµβάλλει στην ενδυνάµωση
της αγοράς, παροτρύνει την τεχνολογική ανάπτυξη και διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των
καταναλωτών και εργαζοµένων.
Αποστολή της CENELEC είναι η δηµιουργία υποστηρικτικών ηλεκτροτεχνικών προτύπων, τα
οποία βοηθούν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής αγοράς και οικονοµίας για ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες µετακινώντας τα όρια του εµπορίου, δηµιουργώντας νέες
αγορές και µειώνοντας τα κόστη απόδειξης της συµµόρφωσης προς τους ισχύοντες κανόνες. Για την
επίτευξη της αποστολής της, η CENELEC έχει δεσµευτεί να:
o

Ικανοποιεί τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίες και της ευρύτερης αγοράς στις περιοχές της
τυποποίησης και της αξιολόγησης της συµµόρφωσης στα πεδία του ηλεκτρισµού, της
ηλεκτρονικής και των συναφών τεχνολογιών.

o

Οδηγήσει στη βελτίωση όλων των διαστάσεων της ποιότητας και ασφάλειας προϊόντος και
υπηρεσίας στα πεδία του ηλεκτρισµού, των ηλεκτρονικής και των συναφών τεχνολογιών,
συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευκολίας προσέγγισης
(προσιτότητας) και της καινοτοµίας, ώστε να συµβάλλουν στην κοινωνική πρόνοια.

o

Υποστηρίξει τη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC - International Electrotechnical
Commission) στην επίτευξη της αποστολής της.
Πέραν της κανονικής εργασίας τυποποίησης που παρήγαγε η CENELEC από την ίδρυσή της έως

σήµερα, η από 7ης Μαΐου 1985 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου έδωσε µία νέα διάσταση
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στην αποστολή της CENELEC µε την αναγνώρισή της ως Φορέα Τυποποίησης ικανό να παρέχει
εναρµονισµένα πρότυπα για τον ηλεκτροτεχνικό τοµέα στο πλαίσιο της Νέας Προσέγγισης.
Οι τοµείς προτεραιότητας για τις εργασίες τυποποίησης της CENELEC είναι εκείνοι που
καθορίζουν την ασφάλεια και την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών ή / και που
σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. Αυτοί είναι κυρίως:
o

Η ανάπτυξη και εφαρµογή στην Ευρώπη ενός χαρτοφυλακίου Ευρωπαϊκών Ηλεκτροτεχνικών
Προτύπων όσο το δυνατόν περισσότερο συµµορφουµένων προς τα σχετικά διεθνή πρότυπα
ηλεκτρικής / ηλεκτρονικής τεχνολογίας που συντάσσονται από τη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή (IEC - International Electrotechnical Commission)

o

Προτάσεις και σχέδια που εισηγούνται οι συνεργάτες της CENELEC, οι ενώσεις καταναλωτών και
οι κοινωνικοί εταίροι

o

Το αντικείµενο όλων των οδηγιών Νέας Προσέγγισης σχετικά µε τον ηλεκτροτεχνικό τοµέα

o

Συγκεκριµένες προτάσεις των µελών της CENELEC για τη σύνταξη των σχετικών Ευρωπαϊκών
Προτύπων. Αυτό περιλαµβάνει το στόχο να διοχετεύονται τα σχέδια που προκύπτουν στις
διεθνείς εργασίες σε επίπεδο IEC

o

Αιτήµατα της σχετικών τοµέων χρήσης και των αρµόδιων αρχών να αρχίσει η δηµιουργία των
προτύπων που απαιτούνται για την ελεύθερη διακίνηση ή/και πιστοποίηση των ηλεκτρονικών
µερών

o

Οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας καθώς επίσης και η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν οδηγήσει σε δύο νέα πρόσθετα πεδία τυποποίησης για τη CENELEC:
Οι τεχνολογίες συγχώνευσης, όπως στο πεδίο ICT, οδηγούν τους οργανισµούς προτύπων
σε γκρίζες διαχωριστικές γραµµές, ευθύνες και αντικείµενα. Το αποτέλεσµα είναι σύγχυση
για τους τυποποιητές και καθυστέρηση της εργασίας τυποποίησης, ενώ το κύριο µέληµα
των ειδικών είναι η έγκαιρη δηµιουργία προτύπων. Συγχρόνως στο πεδίο ICT υπάρχει
ζήτηση για µία σταθερή συµβολή προτύπων για την Ευρωπαϊκή υποδοµή
Η CENELEC παρατηρεί ότι η αγορά ενέργειας κινείται από τα εθνικά µονοπώλια προς τη
διεθνή ιδιοκτησία σε µία ελεύθερη αγορά. Οι νέες δυνάµεις αγοράς και το αυξανόµενο
πολιτικό ενδιαφέρον για τη διατήρηση της ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες που
προκύπτουν, όπως η µικρής κλίµακας συµπαραγωγή ή τα κύτταρα καυσίµων (fuel cells) θα
απαιτήσουν την υποστήριξη της εργασίας τυποποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα
βέλτιστα αποτελέσµατα.

5.3.2.1 ∆οµή της CENELEC
Η Γενική Συνέλευση (AG) είναι το σώµα διακυβέρνησης της CENELEC. Προεδρεύεται από τον
Πρόεδρο, τον Dietmar Harting στην παρούσα περίοδο και έχει πλήρη εξουσία λήψης αποφάσεων
εντός του οργανισµού. Καθορίζει την πολιτική της και αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των
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Εθνικών Ηλεκτροτεχνικών Επιτροπών εκάστου εκ των κρατών µελών της CENELEC. Αξίζει επίσης να
αναφερθεί ότι αυτές οι Εθνικές Επιτροπές είναι επίσης µέλη της IEC στο αντίστοιχο κράτος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (CA) ελέγχει και παρακολουθεί την καθηµερινή διαχείριση της
CENELEC και καθορίζει τον προσανατολισµό των πολιτικών της. ∆ιευθύνεται από τον Πρόεδρο.
Το Τεχνικό Συµβούλιο (BT) συντονίζει όλες τις τεχνικές δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν
την επιλογή των διεθνών προτύπων προς εξέταση ως Τεύχη Αναφοράς και οργανώνει και
παρακολουθεί τις διαδικασίες των Τεχνικών Επιτροπών και των Οµάδων Εργασίας της CENELEC.
Αποτελείται από ένα µόνιµο εκπρόσωπο εκάστου εκ των µελών της CENELEC µαζί µε διάφορους
παρατηρητές και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο.
Οι Τεχνικές Επιτροπές (TCs). Αυτοί οι φορείς είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη των προτύπων
στο πλαίσιο του αντικειµένου τους. Αποτελούνται από εθνικές αντιπροσωπείες που υποδεικνύονται
από τα µέλη της CENELEC. Στο τέλος του 2003, υπήρξαν 325 ενεργές Επιτροπές, Υποεπιτροπές,
Τακτικές ∆υνάµεις και Οµάδες Εργασίας της CENELEC.
Η Κεντρική Γραµµατεία της CENELEC (CS) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι υπεύθυνη για
τις διαδικασίες, το συντονισµό και την προώθηση σε καθηµερινή βάση όλων των δραστηριοτήτων
της CENELEC. Με ένα προσωπικό περίπου 30 ανθρώπων, ενεργεί ως µόνιµο γραφείο αρµόδιο για
την εκτέλεση και τη διαχείριση των καθηµερινών θεµάτων προς υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ιευθύνεται από το Γενικό ∆ιευθυντή, την κα Εlena Santiago Cid
στην παρούσα περίοδο.
Η Κεντρική Γραµµατεία χειρίζεται όλα τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη Γενική
Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Τεχνικό Συµβούλιο και είναι αρµόδια για τη σύνδεση και
όλη την αλληλογραφία µε τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραµµατείας της EFTA.
Τα τρεχόντως 30 µέλη της CENELEC είναι εθνικοί οργανισµοί επιφορτισµένοι µε την
ηλεκτροτεχνική τυποποίηση, αναγνωρισµένοι και σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως ικανοί να
εκπροσωπήσουν όλα τα συµφέροντα τυποποίησης του κράτους τους. Μόνο ένας οργανισµός ανά
κράτος µπορεί να είναι µέλος της CENELEC.

5.3.2.2 Πώς δηµιουργούνται τα πρότυπα
5.3.2.2.1 Σύνταξη Σχεδίου
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προκειµένου να αρχίσει η εναρµόνιση ενός προτύπου:
-

Έρχεται από τη ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ένα αρχικό έγγραφο (80% των περιπτώσεων).
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Σε κάποιον από τους τεχνικούς φορείς της CENELEC προκύπτει ένα έγγραφο Ευρωπαϊκής
προέλευσης.

-

Ένα προσχέδιο ενός Ευρωπαϊκού εγγράφου έρχεται από ένα από τους συνεργάτες της
CENELEC.

-

Μια τέταρτη πηγή είναι οι οι ίδιες οι Εθνικές Επιτροπές. Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Vilamoura,
οι Εθνικές Επιτροπές έχουν συµφωνήσει να ενηµερώνουν τη CENELEC όποτε προγραµµατίζουν
κάποια νέα εργασία. Η CENELEC µπορεί, εάν το θελήσει, να αναλάβει αυτή την εργασία.

5.3.2.2.2 ∆ιερεύνηση
Όταν είναι διαθέσιµο ένα κατάλληλο σχέδιο, υποβάλλεται στις Εθνικές Επιτροπές προς
διερεύνηση από τη CENELEC, µία διαδικασία που διαρκεί 6 µήνες. Στη συνέχεια ο Τεχνικός Φορέας
που ασχολείται µε το σχέδιο µελετά τα σχόλια που λαµβάνει και τα ενσωµατώνει στο έγγραφο,
όπου αυτό δικαιολογείται, προτού αποστείλει το τελικό σχέδιο προς ψηφοφορία.

5.3.2.2.3 Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία διαρκεί συνήθως 3 µήνες. Σε αυτή τη φάση τα µέλη έχουν σταθµισµένες ψήφους
που αντιστοιχούν στο µέγεθος του κράτους που εκπροσωπούν. Παραδείγµατος χάριν, οι
µεγαλύτερες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν 10 ψήφους
έκαστη, ενώ οι µικρότερες έχουν µία ή δύο σταθµισµένες ψήφους.
Υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου να εγκριθεί ένα πρότυπο. Πρέπει να
προκύψει από την ψηφοφορία:
-

πλειοψηφία των Εθνικών Επιτροπών υπέρ του εγγράφου

-

τουλάχιστον το 71% των σταθµισµένων ψήφων να είναι υπέρ.

5.3.2.2.4 Αρίθµηση
Ο συντοµότερος και σαφέστερος τρόπος αναφοράς σε ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο είναι η χρήση
του αριθµού του. Ο αριθµός των Ευρωπαϊκών Προτύπων αποτελείται από τα κεφαλαία γράµµατα
EN τα οποία ακολουθεί ένα διάστηµα και ένας αριθµός σε αραβικά ψηφία, χωρίς κανένα διάστηµα.

5.3.2.2.5 Παράδειγµα
EN 50225:1996 (το έτος διαθεσιµότητας του EN χωρίζεται από τον αριθµό µε επεξηγηµατικά)
EN 50157-2-1:1996 (ο αριθµός του µέρους υποδηλώνεται από µία παύλα)
Τα πρώτα δύο ψηφία υποδηλώνουν την προέλευση του προτύπου:
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Τα 40000 έως 44999 καλύπτουν τοµείς κοινών δραστηριοτήτων της CEN/CENELEC στον τοµέα
IT

-

Τα 45000 έως 49999 καλύπτουν τοµείς κοινών δραστηριοτήτων της CEN/CENELEC εκτός του
τοµέα ΙΤ

-

Τα 50000 έως 59999 καλύπτουν δραστηριότητες της CENELEC

-

Τα 60000 έως 69999 αναφέρονται στην εφαρµογή εκ µέρους της CENELEC των εγγράφων της
IEC µε ή χωρίς αλλαγές.
Η IEC και ο ISO έχουν θέσει κι εκείνοι κάποια σύνολα αριθµών δηµοσίευσης: από 1 έως 59999

για τον ISO και από 60000 έως 79999 για την IEC.

5.3.2.3 Προϊόντα της CENELEC
Η CENELEC συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας της σε 2 σηµαντικά προϊόντα: Το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN) και το Τεύχος Εναρµόνισης (HD). Αυτά τα δύο έγγραφα αναφέρονται
συνήθως ως "πρότυπα" και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη της CENELEC, τα οποία
πρέπει επίσης να αποσύρουν οποιαδήποτε αντικρουόµενα πρότυπα.
Υπάρχουν ορισµένες διαφορές στη διαδικασία εφαρµογής των EN και των HD. Βασικά, το EN
πρέπει να µεταφέρεται αυτούσιο, χωρίς να προστεθεί και χωρίς να αφαιρεθεί οτιδήποτε. Η
διαδικασία των HD είναι λίγο πιό ευέλικτη. Αυτό που πρέπει να µεταφερθεί είναι το τεχνικό
περιεχόµενο, ανεξαρτήτως της διατύπωσης του αριθµού των τευχών από τα οποία αποτελείται.
Εκτός από τα δύο αυτά σηµαντικά προϊόντα, η CENELEC παράγει επίσης και εγκρίνει έγγραφα
µε διαφορετικό αντικείµενο και στόχους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία συνοπτική περιγραφή των
προϊόντων της CENELEC:

Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN)
Πρόκειται για ένα κανονιστικό έγγραφο διαθέσιµο, κατά κανόνα, στις τρεις επίσηµες γλώσσες
της CENELEC (Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική) το οποίο δεν µπορεί να είναι σε σύγκρουση µε
κάποιο άλλο πρότυπο της CENELEC. Το EN είναι το σηµαντικότερο προϊόν που δηµοσιεύεται από τη
CENELEC. Η ανάπτυξή του διέπεται από τις αρχές της συναίνεσης, της ευθύτητας και της
διαφάνειας, από την εθνική υποχρέωση να εφαρµόζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη µέλη της
CENELEC, την τεχνική συνοχή του σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πριν την εφαρµογή του, το EN πρέπει να περάσει από τα ακόλουθα στάδια: Σύνταξη σχεδίου
από την Τεχνική Επιτροπή ή την Οµάδα Εργασίας της CENELEC, ∆ιερεύνηση σε εθνικό επίπεδο,
επίσηµη ψηφοφορία ακολουθούµενη από αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας σε εθνικό επίπεδο και
οριστική έγκριση από το Τεχνικό Συµβούλιο πριν την εφαρµογή του σε όλα τα κράτη µέλη.
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Έγγραφο Εναρµόνισης (HD)
Ίδια χαρακτηριστικά µε το EN εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση
δηµοσίευσης ενός ίδιου εθνικού προτύπου σε εθνικό επίπεδο (µπορεί να γίνει σε διαφορετικά
έγγραφα/µέρη), λαµβάνοντας υπόψη ότι το τεχνικό περιεχόµενο του HD πρέπει να µεταφέρεται
παντού µε ισοδύναµο τρόπο.
Τεχνική Προδιαγραφή (TS)
Η Τεχνική Προδιαγραφή είναι ένα κανονιστικό έγγραφο που δηµιουργείται και εγκρίνεται από
την Τεχνική Επιτροπή (όχι από τη CENELEC υπό αυτήν τη µορφή). Αρκετές από τις υποχρεωτικές
απαιτήσεις που χρειάζονται για ένα πρότυπο δεν ισχύουν για τις Τεχνικές Προδιαγραφές: δεν
υπάρχει αποφυγή οποιαδήποτε ενέργειας ούτε δηµόσια διερεύνηση, ενώ η ψηφοφορία δεν
ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε το Τεχνικό Συµβούλιο της CENELEC (όπου οι ψήφοι είναι
σταθµισµένες). Μία Τεχνική Προδιαγραφή πρέπει να δηµιουργείται µόνο σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες και η µέγιστη διάρκεια ζωής της µειώνεται σε δύο ή τρία έτη.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές εξηγούνται από άποψη υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Αγοράς και
ενεργούν ως µέθοδος καθοδήγησης προς την εξέλιξη των τεχνολογιών και των πειραµατικών
συνθηκών που δε θα αποσπούσαν επαρκή βαθµό συναίνεσης ώστε να εκδοθεί ένα EN.
Μία Τεχνική Προδιαγραφή δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε κάποιο άλλο πρότυπο της
CENELEC. Εάν εν τω µεταξύ δηµοσιευτεί κάποιο αντικρουόµενο πρότυπο (EN), τότε η TS πρέπει να
αποσυρθεί.
Τεχνική Έκθεση (TR)
Η Τεχνική Έκθεση είναι ένα πληροφοριακό έγγραφο επί του τεχνικού περιεχοµένου της
εργασίας τυποποίησης. Η Τεχνική Έκθεση απαιτείται να διατυπωθεί µόνο σε µία από τις 3 επίσηµες
γλώσσες και εγκρίνεται από το Τεχνικό Συµβούλιο ή την Τεχνική Επιτροπή µε απλή πλειοψηφία. ∆εν
υφίσταται όριο διάρκειας ζωής.
Oδηγίες (G)
Οι Oδηγίες της CENELEC είναι πληροφοριακά έγγραφα σχετικά µε το "εσωτερικό σύστηµα".
Παρέχουν πληροφορίες για τις αρχές τυποποίησης και καθοδήγηση στους συντάκτες προτύπων. Οι
οδηγίες πρέπει να εγκριθούν σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης ή Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν υφίσταται
όριο διάρκειας ζωής.
Συµφωνία Συνδιάσκεψης CENELEC (CWA)
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Όπως υποδηλώνει και η ονοµασία τους, οι CWA (CENELEC Workshop Agreements) είναι
συµφωνίες που συνάπτονται και εγκρίνονται από µία Συνδιάσκεψη µέσω της συναίνεσης που
επιτυγχάνεται µεταξύ αναγνωρισµένων ατόµων και οργανισµών. Πρέπει να δηµοσιευθούν σε µία
τουλάχιστον από τις επίσηµες γλώσσες και επιδέχονται αναθεώρηση.
Η από 7ης Μαΐου 1985 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου επικύρωσε επίσηµα την αρχή της
αναφοράς στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα στο πλαίσιο της σχετικής Ευρωπαϊκής ρυθµιστικής εργασίας
(Οδηγίες), προετοιµάζοντας έτσι το έδαφος για τη Νέα Προσέγγιση της φιλοσοφίας των κανονισµών
και των προτύπων στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της Νέας Προσέγγισης, η CENELEC αναπτύσσει
και επιτυγχάνει ένα συνεκτικό σύνολο εθελοντικών ηλεκτροτεχνικών προτύπων ως βάση για τη
δηµιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης χωρίς εσωτερικά
σύνορα για προϊόντα και υπηρεσίες.
Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα των Ευρωπαϊκών προτύπων, η διαδικασία της
συνδιάσκεψης έχει συµπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιό της, προσφέροντας µία ανοικτή πλατφόρµα
προκειµένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των προ-προτύπων για προϊόντα µικρής διάρκειας ζωής
όπου ο χρόνος στην αγορά είναι κρίσιµος.

5.3.3

Ευρωπαϊκό

Ινστιτούτο

Τηλεπικοινωνιακών

Προτύπων

(European

Telecommunications Standards Institute, ETSI)
5.3.3.1 Τι είναι το ETSI;
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) είναι ένας ανεξάρτητος, µη
κερδοσκοπικός οργανισµός, αποστολή του οποίου είναι η παραγωγή τηλεπικοινωνιακών προτύπων
για το παρόν και το µέλλον.
Έχοντας

την

Τηλεπικοινωνιακών

έδρα

του

Προτύπων

στη

Sophia

(ETSI)

είναι

Antipolis

(Γαλλία),

το

επίσηµα

αρµόδιο

για

Ευρωπαϊκό
την

Ινστιτούτο

τυποποίηση

των

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στην Ευρώπη. Αυτές οι τεχνολογίες
περιλαµβάνουν τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνική µετάδοση και σχετικούς τοµείς όπως η έξυπνη
µεταφορά και η ιατρική ηλεκτρονική.
Το ETSI ενώνει πάνω από 700 µέλη από περισσότερες από 60 χώρες εντός και εκτός
Ευρώπης, περιλαµβανοµένων κατασκευαστών, χειριστών δικτύων, υπηρεσιών διοίκησης, φορέων
παροχής υπηρεσιών, ερευνητικών οργανισµών και χρηστών - στην πραγµατικότητα, όλοι οι βασικοί
παράγοντες στο χώρο των ICT.
Το ETSI διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ευρέος φάσµατος προτύπων
και λοιπής τεχνικής τεκµηρίωσης στο πλαίσιο της συµβολής της Ευρώπης στην παγκόσµια
τυποποίηση των ICT. Αυτή η δραστηριότητα συµπληρώνεται από τις δοκιµαστικές υπηρεσίες
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διαλειτουργικότητας και άλλες ειδικότητες. Ο πρωταρχικός στόχος του ETSI είναι η υποστήριξη της
σφαιρικής εναρµόνισης µέσω της παροχής ενός φόρουµ στο οποίο όλοι οι βασικοί παράγοντες
µπορούν να συµβάλουν ενεργά. Το ETSI έχει αναγνωριστεί επίσηµα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τη γραµµατεία της EFTA.
Τα µέλη του ETSI καθορίζουν το πρόγραµµα εργασίας του Ινστιτούτου, διαθέτουν τους πόρους
και εγκρίνουν τα προϊόντα του. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες του ETSI είναι στενά
συνυφασµένες µε τις ανάγκες της αγοράς και τα προϊόντα του τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. Τα
πρότυπα του ETSI στηρίζονται στη συναίνεση.

5.3.3.2 Τυποποίηση σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο
Η Κοινωνία της Πληροφορίας προσφέρει τεράστια δυνατότητα εµπλουτισµού της ζωής όλων
µας. Μπορούµε να επικοινωνήσουµε µε την άλλη πλευρά του κόσµου σχεδόν τόσο εύκολα όσο
µιλάµε στο γείτονα της διπλανής πόρτας. Τα παιδιά µας θεωρούν δεδοµένα αυτά που κάνει ο Η/Υ ή
το κινητό τηλέφωνό τους. Η νέα τεχνολογία επηρεάζει την εργασία µας, την ανάπαυση και την
ψυχαγωγία µας.
Αλλά οι νέες ευκαιρίες φέρνουν και προκλήσεις. Με την τεχνολογία τα πράγµατα γίνονται πιο
γρήγορα, πιο εύκολα, πιο καλά. Γίνονται όµως και πιο σύνθετα. Η επίτευξη της Κοινωνίας της
Πληροφορίας περιλαµβάνει την πρακτική δράση από ένα ευρύ φάσµα παραγόντων. Η ανταλλαγή
στοιχείων σε όλο τον κόσµο, χρησιµοποιώντας διαφορετικές πλατφόρµες, µε διαφορετικές
πρακτικές, διαφορετικές γλώσσες και σύνολα χαρακτήρων, απαιτεί ένα ουδέτερο εργαλείο
επικοινωνίας για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Η τυποποίηση χαράζει µια πορεία µέσω της
πολυπλοκότητας αυτής.

5.3.3.3 Τα Οφέλη της Τυποποίησης
Η Τυποποίηση στον τοµέα των ICT:
•

επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα,

•

ενθαρρύνει την καινοτοµία, προάγει την επιχειρηµατικότητα και ανοίγει νέες αγορές,

•

εµπνέει εµπιστοσύνη και προσδίδει αξιοπιστία στα προϊόντα,

•

επεκτείνει την αγορά, µειώνει το κόστος και αυξάνει τον ανταγωνισµό,

•

συµβάλλει στην αποφυγή περιττά επαναλαµβανόµενων προσπαθειών.
Η τυποποίηση είναι µία ουσιαστική απαίτηση για την ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών. Χωρίς

αυτήν, το δίκτυο απλά δε θα λειτουργήσει. Υπάρχουν εν τούτοις δύο σηµαντικοί περιορισµοί, χωρίς
τους οποίους η τυποποίηση µάλλον θα εµπόδιζε παρά θα επιτάχυνε την πρόοδο:
•

τα πρότυπα πρέπει να παράγονται µε ταχύτητα ανάλογη προς εκείνη της ζήτησης στην αγορά,
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τα πρότυπα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη ειδάλλως δε θα είναι
ευρέως αποδεκτά.

5.3.4

Εθνικοί Οργανισµοί Τυποποίησης της Ευρώπης

5.3.4.1 Γερµανικός

Οργανισµός

Τυποποίησης

–

DIN

(German

Institute

for

Standardization)
5.3.4.1.1 Οργανισµοί στη Γερµανία
Υπάρχουν περίπου 250 Οργανισµοί στην Γερµανία οι οποίοι εκπονούν Πρότυπα, αν και η
συνεισφορά των διαφόρων Επιτροπών στις διαδικασίες της Τυποποίησης διαφέρουν πολύ ως προς
τη σηµαντικότητα τους. Ο σχετικά µεγάλος αριθµός των Επιτροπών αυτών, δείχνει ότι η
Τυποποίηση σαν µία βασικά τεχνική και οικονοµική δραστηριότητα έχει σταθερά ενσωµατωθεί στην
εµπορική ζωή της Γερµανίας. Η πλειοψηφία των φορέων αυτών έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε το
ιδιωτικό δίκαιο.
Η Κυβέρνηση δραστηριοποιείται µόνο, στις περιοχές εκείνες της Τυποποίησης όπου θεωρείται
ότι αφορούν ένα µεγάλο πλήθος καταναλωτών π.χ. Ένοπλες ∆υνάµεις, σιδηροδρόµους,
ταχυδροµικές υπηρεσίες, οπότε έτσι θέτει τους δικούς της τεχνικούς όρους παράδοσης. Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις η Κυβέρνηση αφήνει την τεχνική Τυποποίηση στα χέρια της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, την οποία και υποστηρίζει µε νοµοθετηµένους κανονισµούς.
Οι πλέον σηµαντικοί Οργανισµοί Τυποποίησης στην Γερµανία είναι οι ακόλουθοι:
•

ο Γερµανικός Οργανισµός Τυποποίησης DIN (Deutsches Institut für Normung),

•

η Ένωση Γερµανών Ηλεκτροτεχνικών VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker),

•

ο Σύλλογος Γερµανών Μηχανικών VDI (Verein Deutscher Ingenieure),

•

η Γερµανική Ένωση των κλάδων Ύδρευσης και Φωταερίου DVGW (Deutscher Verein des Gasund Wasserfaches),

•

η Γερµανική Επιθεώρηση Πλοίων GL (Germanischer Lloyd), και

•

η Επιτροπή για τις Προδιαγραφές Αποστολών και Ασφάλειας Αγαθών RAL (Ausschuß für
Lieferbedingungen und Gütersicherung).

5.3.4.1.2 Γενικές πληροφορίες για τον DIN
Ο

Γερµανικός Οργανισµός Τυποποίησης DIN ιδρύθηκε το 1917, είναι ένας εγκεκριµένος

Oργανισµός που εδρεύει στο Βερολίνο και αναγνωρίζεται σαν ο Γερµανικός «Εθνικός Φορέας
Τυποποίησης». ∆εν αποτελεί Κρατικό Φορέα. Είναι ένα αυτοκυβερνώµενο ίδρυµα του εµπορίου και
της βιοµηχανίας και αποτελεί τον µοναδικό αρµόδιο φορέα στη Γερµανία, που ασχολείται
αποκλειστικά µε την εκπόνηση και τη διάδοση των Προτύπων, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις
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αρχές του, καθώς και µε την συµφωνία που σύναψε µε την Κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής
Γερµανίας το 1975.
Ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ του DIN και της Κυβέρνησης της Γερµανίας ρυθµίζεται
από µία συµφωνία βάσει των αρχών του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στην οποία ο DIN αναγνωρίζεται ως ο
υπεύθυνος Φορέας Τυποποίησης στην Γερµανική Επικράτεια. Σε ανταπόδοση αυτού, ο DIN
δεσµεύεται να έχει κύριο µέληµα του το δηµόσιο κοινό όφελος, κατά τη διάρκεια των εργασιών
του.
Ο σκοπός του DIN, σύµφωνα µε το καταστατικό του, είναι η σύνταξη, έκδοση και η προώθηση
της εφαρµογής των Προτύπων για τον ορθολογισµό, τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια και
την επικοινωνία, µέσω των κοινών προσπαθειών όλων των ενδιαφεροµένων οµάδων, για το
δηµόσιο κοινό όφελος της χώρας.
Ο DIN συνδέεται σχεδόν µε όλους τους άλλους Οργανισµούς που εκπονούν Πρότυπα µέσω
συµφωνιών συντονισµού και συνεργασίας, οι οποίες σκοπεύουν στην αποφυγή των αντιθέσεων
µεταξύ των Προτύπων, καθώς και των εις διπλούν εργασιών. Ο DIN επίσης εκπροσωπεί τα
Γερµανικά συµφέροντα στο χώρο της Tυποποίησης στο Eυρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο,
συµµετέχοντας ενεργά στις εργασίες των Οργανισµών CEN και ISO, ενώ στον τοµέα της
ηλεκτρολογίας οι αντίστοιχες δραστηριότητες κατευθύνονται από την Γερµανική Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή του DIN και του VDE (DKE - German Electrotechnical Commission of DIN and VDE), η
οποία είναι µέλος της CENELEC και του IEC. Μέλη του Οργανισµού µπορούν να γίνουν µόνο
εταιρίες και νοµικά πρόσωπα και όχι µεµονωµένα άτοµα.
Επίσης, ο DIN υποστηρίζεται από το κράτος, ειδικά στις περιοχές Τυποποίησης όπως η
ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του καταναλωτή, ο τοµέας των
κατασκευών και των έργων Πολιτικού Μηχανικού, που προωθούν το κοινωνικό όφελος µε τη
βελτίωση της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας, την προστασία του πολίτη κλπ.
Σε ότι αφορά στην κωδικοποίηση της ταξινόµησης Προτύπων ο DIN ενώ ακολουθούσε δική του
κωδικοποίηση, τα τελευταία δύο περίπου χρόνια ακολουθεί τη ∆ιεθνή Ταξινόµηση Προτύπων ICS.
Την ετήσια έκδοση του καταλόγου που εκδίδει ο DIN την προετοιµάζει και την επιµελείται το
Γερµανικό Κέντρο Πληροφόρησης για Τεχνικούς Κανονισµούς DITR (German Standards Information
Centre) που ανήκει στον DIN. Το Κέντρο DITR προσφέρει, µέσω µιας βάσης δεδοµένων,
βιβλιογραφικές πληροφορίες για όλα τα σε ισχύ Γερµανικά Πρότυπα και επεκτείνεται συνεχώς και
στα Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Πρότυπα.

5.3.4.1.3 Συµµόρφωση µε τα Πρότυπα DIN
Κατά κανόνα, οι προδιαγραφές που δίνονται στα Πρότυπα DIN χρησιµοποιούνται επειδή
θεωρούνται ότι παρουσιάζουν καλή εφαρµογή και όχι επειδή η νοµοθεσία επιβάλλει την
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υποχρεωτική συµµόρφωση µε αυτές. Παρ΄ όλα αυτά η υποχρέωση της συµµόρφωσης µε τα
Πρότυπα DIN µπορεί να προέρχεται από συµφωνίες συµβάσεων, π.χ. µεταξύ προµηθευτή και
καταναλωτή, ή σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου τα Πρότυπα DIN έχουν ενσωµατωθεί στους
Γερµανικούς νόµους ή κανονισµούς.
Ακόµα και εάν η συµµόρφωση µε τα Πρότυπα DIN δεν έχει ορισθεί σαφώς, πολλά συµβόλαια,
κανονισµοί και προδιαγραφές δηλώνουν σε γενικές γραµµές ότι ορισµένα προϊόντα ή διαδικασίες
πρέπει να συµµορφώνονται σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως αυτή τεκµηριώνεται
στα Πρότυπα DIN.
Τα Πρότυπα DIN είναι διαθέσιµα προς χρήση από τον οποιονδήποτε, ο οποίος είναι και ο άµεσα
υπεύθυνος για τη σωστή εφαρµογή τους. Τα Πρότυπα αυτά δεν αποτελούν τη µοναδική πηγή
πληροφόρησης για σωστές τεχνικές διαδικασίες κάτω από κανονικές συνθήκες, παρά µόνο ένα είδος
τέτοιας πηγής. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι τα Πρότυπα αντανακλούν την τεχνολογία
που υπήρχε κατά την χρονική περίοδο της έκδοσης τους.
Η συµµόρφωση µε τα Πρότυπα δεν παρέχει από µόνη της απαλλαγή από νοµικές υποχρεώσεις.
Κατ΄ αυτό το βαθµό, κάθε πρόσωπο έχει την ευθύνη για τον κίνδυνο των πράξεων του.

5.3.4.2 Βρετανικός Οργανισµός Τυποποίησης – BSi (British Standards Institution)
5.3.4.2.1 Γενικές πληροφορίες για το BSi
Ο Βρετανικός Οργανισµός Τυποποίησης BSi ιδρύθηκε το 1901 και αποτελεί τον πρώτο Eθνικό
Oργανισµό Tυποποίησης σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο BSi εκπροσωπεί τις απόψεις της Bρετανικής
βιοµηχανίας τόσο στους φορείς αυτούς όσο και στις Επιτροπές Ευρωπαϊκής Τυποποίησης CEN,
CENELEC και ETSI για την ανάπτυξη των Eυρωπαϊκών Προτύπων. Αποστολή του έχει να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητα της Βρετανίας και να ωφελήσει την κοινωνία, µέσω της ηγετικής θέσης τόσο
στην ποιότητα όσο και στην αποδοτικότητα. Αυτό γίνεται εφικτό µε την εκπόνηση και προβολή των
Προτύπων, µε την υποστήριξη της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης χρήσης τους µέσω της παροχής
πιστοποίησης, ελέγχου και συστηµάτων παροχής πληροφοριών, καθώς και µε την προώθηση των
εννοιών της Ολικής Ποιότητας.
Το Ηλεκτροτεχνικό Συµβούλιο του BSi αποτελεί τη Βρετανική Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή, την
Εθνική δηλαδή Επιτροπή που είναι µέλος της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC.
Στην ετήσια έκδοση του καταλόγου του Οργανισµού έχουν καταχωρηθεί πάνω από 15.000
δηµοσιεύσεις Βρετανικών Προτύπων. Η χρήση του καταλόγου αυτού επιτρέπει επίσης να
εντοπισθούν και τα Πρότυπα τα οποία έχουν αποσυρθεί. Στον κατάλογο αυτό δίνεται η δυνατότητα
αναζήτησης, είτε χρησιµοποιώντας τη ∆ιεθνή Ταξινόµηση ICS, ή το θεµατικό ευρετήριο το οποίο
παραπέµπει στην οµαδοποιηµένη λίστα των Προτύπων κατά Σειρές (series) και κατά αριθµητική
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συνέχεια. Οι Σειρές αυτές γενικά αναγνωρίζονται από τους αλφαβητικούς χαρακτήρες που
προηγούνται του αριθµού του Προτύπου π.χ. BS AU = automobile series. Ο κατάλογος Σειρών έχει
ως εξής:
•

Γενική Σειρά: BS

•

Σειρά για αυτοκίνητα: BS AU

•

Σειρά για αεροδιαστηµική: BS A, BS B, BS C, BS D, BS E, BS F, BS G1, BS G2 κλπ.

•

Σειρά για ναυτική δοµή: BS ΜΑ

•

Κώδικες Πρακτικής: CP

•

Σειρά για αξιολόγηση Ποιότητας ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων: BS CECC, BS QC

•

Σειρά σχεδίων υπό ανάπτυξη: BS DD

•

Σειρά εκδοθέντων εγγράφων: BS PD

•

Σειρά εκδόσεων για την εκπαίδευση: BS PP
Ειδικότερα η Σειρά CP περιλαµβάνει Κώδικες Πρακτικής στους τοµείς: Οικοδόµηση,

Ηλεκτρολογία, Θέµατα Πολιτικού Μηχανικού.

5.3.4.3 Γαλλικός Οργανισµός Τυποποίησης – AFNOR (Association Française de
Normalisation)
5.3.4.3.1 Γενικές πληροφορίες για τον AFNOR
Ο Γαλλικός Οργανισµός Τυποποίησης AFNOR ιδρύθηκε το 1926 και λειτουργεί υπό την εποπτεία
του Γαλλικού Υπουργείου Βιοµηχανίας και αποτελεί έναν Οργανισµό δηµιουργίας και έγκρισης
Προτύπων έχοντας το µονοπώλιο της υιοθέτησης των Εθνικών Προτύπων στη χώρα. Οι στόχοι του
AFNOR είναι οι εξής:
•

ο συντονισµός της προετοιµασίας των Προτύπων,

•

η εκπροσώπηση των Γαλλικών συµφερόντων σε όλους τους φορείς Τυποποίησης,

•

η έγκριση των Προτύπων,

•

η προώθηση και παροχή υποστήριξης για τη χρήση των Προτύπων,

•

η έκδοση πιστοποιητικών προϊόντων και υπηρεσιών (Πιστοποίηση).
Ο κατάλογος της AFNOR περιλαµβάνει πάνω από 20.000 Γαλλικά, Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή

Πρότυπα σε ισχύ και υπό εκπόνηση. Τα θέµατα των Προτύπων αφορούν στις πρώτες ύλες, τα
τελικά προϊόντα, την κατηγοριοποίηση διαδικασιών και πληροφόρησης, τις δοκιµές, τα εργαλεία και
την ορολογία. Η ταξινόµηση των Γαλλικών Προτύπων γίνεται ως προς τα παρακάτω πεδία
εφαρµογής:
A. Μεταλλουργία
B. Λατοµικά προϊόντα - Κεραµικά - Υαλικά - Πυρίµαχα - Ξύλα - Φελλοί
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C. Ηλεκτρισµός
D. Οικιακή οικονοµία - Ξενοδοχειακός Τοµέας - Επίπλωση - ∆ιαρρύθµιση χώρων
E. Μηχανική
F. Σιδηρόδροµοι
G. Υφαντικές ύλες και δέρµατα
H. Φυσική διανοµή εµπορευµάτων
I.

Ναυπηγική

J.

Τραπεζικά - Τίτλοι και χρεόγραφα - Ασφάλιση

K. Αεροναυτική και διαστηµική
L. Καύσιµα - Πυρηνική ενέργεια
M. Οικοδόµηση και έργα πολιτικού µηχανικού
N. Χαρτικά είδη και χαρτόνια - Γραφιστική
O. Αυτοκίνητο - Μοτοσικλέτα - Ποδήλατο
P. ∆ιάφορες βιοµηχανίες
Q. Βιοµηχανίες χηµικών
R. Υλικά και αντικείµενα χρησιµοποιούµενα στη γεωργία
S. Αγροτικά, αλιευτικά και προϊόντα διατροφής
T. Βασικοί Κανονισµοί / Πρότυπα - Γενικοί Κανονισµοί / Πρότυπα
U. ∆ιοίκηση - Εµπόριο - ∆ιαχείριση εγγράφων - ∆ιαχείριση πληροφοριών
Τα στάδια εργασίας που ακολουθεί ο AFNOR κατά τη διαδικασία εκπόνησης µίας Πρότυπης
Τεχνικής Προδιαγραφής διακρίνονται στα παρακάτω:
Στάδιο 1ο : Προπαρασκευαστικές τεχνικές εργασίες
Στάδιο 2ο : Προετοιµασία της σύνταξης της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής
Στάδιο 3ο : Σύνταξη τελικού κειµένου της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής
Στάδιο 4ο : Νοµιµοποίηση της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής
Στάδιο 5ο : ∆ιαδικασία Αναθεώρησης

5.4

Οργανισµοί Τυποποίησης εκτός Ευρώπης

5.4.1

Ο Αµερικάνικος Οργανισµός Τυποποίησης ANSI (American National Standards
Institute)

5.4.1.1 Γενικές πληροφορίες για τον ANSI
Ο Αµερικάνικος Οργανισµός Τυποποίησης ANSI ιδρύθηκε το 1918 από πέντε τεχνικές εταιρίες
και τρεις κρατικές διευθύνσεις. Σήµερα παραµένει ένας ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός
υποστηριζόµενος από πολλές δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κύριος στόχος του είναι η
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Αµερικανικών επιχειρήσεων σε παγκόσµιο επίπεδο και η
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Ο ANSI εκπροσωπεί τα συµφέροντα των 1.400 περίπου εταιριών, οργανισµών, κρατικών
φορέων, ιδρυµάτων στην Αµερική και παγκοσµίως, που είναι µέλη του.
Ο ANSI διοικεί τις κάτωθι τέσσερις (4) Επιστηµονικές Οµάδες:
Healthcare Information Technology Standards Panel
ANSI Homeland Security Standards Panel
ANSI Nanotechnology Standards Panel
Identity Theft Prevention and Identity Management Standards Panel
Κάθε µία από τις ανωτέρω Οµάδες (Panels) εργάζεται µε σκοπό την αναγνώριση, το συντονισµό
και την εναρµόνιση των εθελοντικών προτύπων στα αντίστοιχα πεδία.

5.4.2

ASTM (American Society for Testing and Materials)- Γενικές πληροφορίες

Ο ASΤΜ ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. το 1898 από µία οµάδα επιστηµόνων και µηχανικών, µε σκοπό
την προώθηση και καθοδήγηση των σύγχρονων τεχνολογιών στη σιδηροδροµική βιοµηχανία.
Παρότι ιδρύθηκε νωρίτερα από άλλους οργανισµούς τυποποίησης, διαφέρει από αυτούς στο ότι δεν
είναι ένας εθνικός οργανισµός τυποποίησης όπως ο ANSI. Έχει όµως έναν κυρίαρχο ρόλο στην
ανάπτυξη προτύπων στις Η.Π.Α.
Σήµερα ο ASTM είναι ένας διεθνής οργανισµός ανάπτυξης προτύπων, ο οποίος αναπτύσσει και
εκδίδει εθελοντικά τεχνικά πρότυπα σε ένα µεγάλο εύρος υλικών, προϊόντων, συστηµάτων και
υπηρεσιών. Ο ASTM υποστηρίζει χιλιάδες τεχνικές επιτροπές σε όλο τον κόσµο και τηρεί
περισσότερα από 12.000 πρότυπα. Το Ετήσιο Βιβλίο των Προτύπων ASTM αποτελείται από 77
τόµους.
Τα πρότυπα που αναπτύσσει ακολουθούν τη διεργασία της πλειοψηφούσας γνώµης και
εµπίπτουν σε τέσσερις (4) κατηγορίες:
Την Πρότυπη Προδιαγραφή (Standard Specification), η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις που
πρέπει να ικανοποιηθούν ως αντικείµενο του προτύπου,
Την Πρότυπη Μέθοδο ∆οκιµής (Standard Test Method), η οποία καθορίζει τον τρόπο που
διενεργείται µία δοκιµή, το αποτέλεσµα της οποίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση
συµµόρφωσης µε µία Προδιαγραφή,
Την Πρότυπη Πρακτική (Standard Practice), η οποία καθορίζει µία σειρά λειτουργιών που δεν
παράγει αποτέλεσµα (όπως η δοκιµή),
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Την Πρότυπη Ορολογία (Terminology Standard), η οποία παρέχει συµφωνηµένους ορισµούς
χρησιµοποιούµενων όρων σε άλλα πρότυπα.
Η ποιότητα των ανωτέρω προτύπων είναι πολύ υψηλή, ώστε συχνά χρησιµοποιούνται διεθνώς,
ακόµα και σε µέρη όπου δε γίνεται χρήση των Προδιαγραφών ASTM.

5.5

Πηγές περαιτέρω ενηµέρωσης
Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν

στην περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών όσον αφορά τους οργανισµούς
τυποποίησης.
ΕΛΟΤ – Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης - http://www.elot.gr
ISO – International Organization for Standardization - http://www.iso.org
CEN – European Committee for Standardization - http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm
CENELEC – European Committee for electrotechnical Standardization –
http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm
ETSI - European Telecommunications Standardization Institute - http://www.etsi.org/
IEC – International electrotechnical commission-http://www.iec.ch
ITU – International Telecommunication Union -http://www.itu.int/
DIN - Deutsches Institut für Normung - http://www.din.de
VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - http://www.vde.de
VDI - Verein Deutscher Ingenieure - http://www.vdi.de
BSi – British Standards Institution - http://www.bsigroup.com
AFNOR - Association Française de Normalisation - http://www.afnor.fr
ANSI - American National Standards Institute - http://www.ansi.org
ASTM – American Society for Testing and Materials-http://www.astm.org

