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Τίτλος:

Έντυπο Περιγραφής Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Title:

Inspection Services Description

Συμφωνία με:

EN ISO/IEC 17020:2012

In Accordance with:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ελέγχου
Α/Α
Είδος
Πρότυπα
1 ADR: Έλεγχος για Έγκριση
ADR 2017, EN 12972:2015,
τύπου, Αρχικός Έλεγχος,
EN 13094:2015, EN
Περιοδικός Έλεγχος,
14025:2013, Y.A.
Έκτακτος έλεγχος
76389/3344/00 (ΦΕΚ Β’
254/09-03-2001)

2

Grid Connected
Photovoltaic Installations

ΕΝ 62446-1:2016, family of
standards EN 60364,
family of standards EN
62305

Περιγραφή
Έγκ. Τύπ. Δεξαμενών για
Μεταφορά Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων.
Αρχικός - Περιοδικός Έκτακτος έλεγχος Βυτίων,
Οχημάτων και
Βυτιοφόρων Οχημάτων
Μεταφ. Επικ. Εμπ/των.
Έλεγχος και Έγκριση
Μελετών Κατασκευής
Διασυνδεδεμένων
ΦωτοΒολταϊκών
εγκαταστάσεων.
Αρχικός - Περιοδικός Έκτακτος έλεγχος
διασυνδεδεμένων
ΦωτοΒολταϊκών
εγκαταστάσεων.
Έλεγχος Συστημάτων
Αντικεραυνικής
Προστασίας (ΣΑΠ).

Συμβατικοί όροι Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου
Ο Φορέας Ελέγχου διενεργεί τις υπηρεσίες του με αμεροληψία ανεξαρτησία και
ακεραιότητα και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο clause Α.1 του Annex A του ΕΝ ISO/IEC
17020:2012 περί φορέων ελέγχου τύπου Α ή αλλιώς φορέων ελέγχου τρίτου μέρους ή
αλλιώς third party inspection bodies.
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κάθε υπηρεσία και δίνονται από τον πελάτη στον
φορέα ή δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή αποκτώνται από άλλες πηγές
εκτός του πελάτη, θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται χωρίς την
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του πελάτη.
Μη εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται μόνο αυτές που από τη νομοθεσία είναι
υποχρεωμένος ο φορέας να δημοσιοποιήσει όταν κληθεί από κάποια αρμόδια κρατική
υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερώνεται για το γεγονός της
δημοσιοποίησης πληροφοριών, εκτός και αν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει γνώση των περιεχομένων του διεθνούς προτύπου EN ISO/IEC
17020:2012 καθώς και των εξειδικευμένων προτύπων που αφορούν το κάθε διαφορετικό
είδος ελέγχου.
Η καταβολή του συμφωνημένου αντίτιμου από τον πελάτη προς τον φορέα θα λαμβάνει
χώρα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ελέγχων.
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