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Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης 
 
1. Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των 

τεχνικών οργάνων που χρησιµοποιεί ο ΕΛΟΤ για την δηµιουργία των 
Ελληνικών Προτύπων και την εν γένει επίτευξη των στόχων της Τυποποίησης. 

 
2. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: 

 
α. Θεµατικός τοµέας: ∆ιακριτό, από επιστηµονική, τεχνική και 

γλωσσολογική άποψη, τµήµα της οικονοµίας που περιλαµβάνει ένα 
µεγάλο σύνολο οµοειδών δραστηριοτήτων (π.χ. Κτιριακά Έργα, 
Μηχανολογία, κλπ). Οι ∆ιευθύνσεις Τυποποίησης συντάσσουν και 
διαχειρίζονται κατάλογο θεµατικών τοµέων Τυποποίησης. Ο κατάλογος, 
όπως και κάθε αλλαγή του, εγκρίνεται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 

 
β. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα χχχ (ΤΕ-Ταα): Τεχνικό όργανο που µπορεί να 

συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης ενός θεµατικού 
τοµέα της οικονοµίας (όπου χχχ το όνοµα και αα ο κωδικός του θεµατικού 
τοµέα). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του 
ΕΛΟΤ µετά από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης, τηρουµένου 
του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της 
Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα εγκρίνεται και παρακολουθείται από τις 
∆ιευθύνσεις Τυποποίησης. 

 
γ. Τεχνική Επιτροπή (ΤΕββ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για 

την κάλυψη των αναγκών Τυποποίησης συγκεκριµένου και διακριτού 
τµήµατος ενός θεµατικού τοµέα (όπου ββ ο αύξων αριθµός της Τεχνικής 
Επιτροπής). Συστήνεται και συγκροτείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
µετά από εισήγηση της µητρικής ΤΕ-Τ ή/και των ∆ιευθύνσεων 
Τυποποίησης, τηρουµένου του άρθρου 3 παρ. 5 και 7 του παρόντος. Το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής εγκρίνεται και η υλοποίηση 
του παρακολουθείται από τη µητρική ΤΕ-Τ. 

 
δ. Οµάδα Εργασίας (ΟΕγγ): Τεχνικό Όργανο που µπορεί να συσταθεί για 

την υλοποίηση τµήµατος του Επιχειρησιακού Σχεδίου µιας ΤΕ-Τ ή ΤΕ 
(όπου γγ ο αύξων αριθµός της Οµάδας Εργασίας). Συγκροτείται από τις 
∆ιευθύνσεις Τυποποίησης µετά από εισήγηση του µητρικού οργάνου (ΤΕ-
Τ ή ΤΕ) και µε συγκεκριµένο αντικείµενο και χρόνο υλοποίησής του. Η 
παράδοση του έργου της ΟΕ εγκρίνεται από το µητρικό όργανο και 
βεβαιώνεται από τις ∆ιευθύνσεις Τυποποίησης.  

 
ε. Οµάδα Έργου (ΟΜΕ): Όργανο εκπόνησης έργου τυποποίησης 

[εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων ή επεξεργασία άλλων ειδικών 
θεµάτων τυποποίησης (π.χ. θεµάτων τεχνικής πληροφόρησης, 
εκπαίδευσης, παροχής συµβουλών, µελετών κλπ)], το οποίο συγκροτείται 
από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µετά από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων 
Τυποποίησης, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εντολή Τυποποίησης ή 
άλλη συγκεκριµένη ειδική ανάγκη τυποποίησης και υφίστανται, 
τεκµηριωµένα, ιδιάζουσες συνθήκες υλοποίησης (λ.χ. ασφυκτικοί 
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χρονικοί περιορισµοί, απαιτήσεις εξειδικευµένης τεχνογνωσίας κλπ). Για 
τη συγκρότηση και τη διαχείριση της ΟΜΕ ακολουθούνται οι διαδικασίες 
της Απόφασης ∆Σ ΕΛΟΤ 94-05/2005-08-03, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν. Το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται από το αρµόδιο όργανο που 
προβλέπει η παραπάνω απόφαση ∆Σ, το οποίο και είναι ενήµερο τόσο για 
τη συγκρότηση όσο και τη λειτουργία της ΟΜΕ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει αρµόδιο όργανο τυποποίησης, το έργο της ΟΜΕ επικυρώνεται 
από τις ∆ιευθύνσεις Τυποποίησης 

Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της 
Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) 
 
1. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) είναι: 
 

α. Η εκπόνηση Ελληνικών Τυποποιητικών Εγγράφων (Προτύπων, 
Προδιαγραφών, Εκθέσεων, Οδηγών κλπ) που αφορούν σε προϊόντα ή 
υπηρεσίες ενός θεµατικού τοµέα, από τον εγκεκριµένο κατάλογο 
θεµατικών τοµέων που χειρίζονται οι ∆ιευθύνσεις Τυποποίησης. 

 
β. Κάθε ειδικό θέµα τυποποίησης πέραν από την εκπόνηση Τυποποιητικών 

Εγγράφων όπως π.χ. για την σύνταξη εισηγήσεων για την ψήφο της 
Ελλάδας σε Ευρωπαϊκούς ή ∆ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης. Τεχνική 
Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί, µπορεί να εισηγείται στον ΕΛΟΤ τον 
τρόπο χειρισµού θεµάτων που ανάγονται σε τεχνικά στοιχεία των 
∆ιευθύνσεων Τυποποίησης και αφορούν στον τοµέα της αρµοδιότητάς 
της. Η εισήγηση αυτή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύει 
τον ΕΛΟΤ. 
 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ-Τ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
για το έργο τυποποίησης στο θεµατικό της τοµέα, το οποίο παραδίδεται στις 
∆ιευθύνσεις Τυποποίησης, πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που καλύπτει, 
εγκρίνεται από αυτές, τίθεται σε ισχύ πριν από την 15η Ιανουαρίου του έτους 
αυτού και ανακοινώνεται στα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ή όπου αλλού 
υπάρχει υποχρέωση πριν από την 30η Ιανουαρίου του ιδίου έτους. Το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΤΕ-Τ πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τυποποίησης 
όλου του θεµατικού τοµέα ευθύνης της ΤΕ-Τα, για το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα.  

 
3. Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι το ίδιο µε αυτό της µητρικής της ΤΕ-Τ, 

για ένα υποσύνολο του θεµατικού τοµέα του µητρικού οργάνου. Για την 
επίτευξη των σκοπών της, η ΤΕ εκπονεί ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 
έργο τυποποίησης στο τµήµα του θεµατικού τοµέα που καλύπτει. Το 
Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ, από την οποία 
αυτό εγκρίνεται και παρακολουθείται. 

 
4. Το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΤΕ-Τ αποτελεί υπερσύνολο των ετησίων 

Επιχειρησιακών Σχεδίων των Τεχνικών Επιτροπών (ΤΕ) που αυτή εποπτεύει. 
Τµήµατα του θεµατικού τοµέα που δεν καλύπτονται, ως προς τις εργασίες 
τυποποίησης, από ΤΕ, θεωρούνται ότι παραµένουν στην ευθύνη της ΤΕ-Τ. 
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Άρθρο 3. Σύσταση Τεχνικών Οργάνων 
 
1. Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) συστήνεται για όλους τους εγκεκριµένους 

θεµατικούς τοµείς, εκτός από εκείνους που µε αιτιολογηµένη απόφαση των 
∆ιευθύνσεων Τυποποίησης κρίνεται σκόπιµο να µην εκπροσωπηθούν από ΤΕ-
Τ. 

 
2. Η απόφαση της συστάσεως της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) εγκρίνεται 

από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και ανακοινώνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΕΛΟΤ. 

 
 
3. Εισήγηση για την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) µπορεί να γίνει από την 

εποπτεύουσα ΤΕ-Τ και την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τυποποίησης, ή µόνο από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Τυποποίησης. Η σύσταση ΤΕ γίνεται µε απόφαση 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

 
4. Στις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται και ο Τεχνικός Υπεύθυνος που 

παρακολουθεί και συντονίζει το έργο της ΤΕ-Τ ή ΤΕ. Επίσης ορίζεται και ο 
τρόπος της γραµµατειακής υποστήριξης του κάθε Οργάνου. 

 
5. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ ορίζεται κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό. Σε αυτή καλούνται να 

συµµετάσχουν µε εκπροσώπους τους οι ενδιαφερόµενοι, για τα τυποποιητικά 
έγγραφα που πρόκειται να εκπονηθούν, φορείς. Οι φορείς αυτοί είναι κυρίως η 
παραγωγή, η κατανάλωση, η επιστήµη, οι κρατικές υπηρεσίες,ι οι Οργανισµοί, 
τα Συλλογικά Όργανα κλπ. 

 
6. Οι ΤΕ-Τ και οι ΤΕ λειτουργούν κατά κανόνα στον ΕΛΟΤ µε ευθύνη και 

εποπτεία των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατόν να 
λειτουργήσουν κυρίως Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) και εκτός ΕΛΟΤ. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 

 
7. Τροποποίηση του αντικειµένου εργασίας ή της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ είναι 

δυνατή, εφόσον επιβάλλεται για λόγους γενικότερης οργάνωσης ή 
αναδιοργάνωσης της Τυποποίησης στην Ελλάδα. Η τροποποίηση αυτή γίνεται 
σύµφωνα µε την διαδικασία των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού. Στην 
περίπτωση τροποποίησης της σύνθεσης ΤΕ-Τ ή ΤΕ πρέπει, και µετά την 
τροποποίηση αυτή, η σύνθεση να είναι αντιπροσωπευτική και να µην 
δηµιουργεί κίνδυνο για την δηµιουργία κυρίαρχων συµφερόντων ή τη λήψη 
µονόπλευρων αποφάσεων. 

 
8. ΜΕ απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, που ανακοινώνεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, είναι δυνατή η κατάργηση Τεχνικών Επιτροπών για τους λόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση 
των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης. 
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Άρθρο 4. Συγκρότηση Τεχνικών Οργάνων 
 
1. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) και κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) 

συγκροτείται µε απόφαση ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΕΛΟΤ σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό «Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και 
Προδιαγραφών» του ΕΛΟΤ. Κάθε µέλος συµµετέχει στην ΤΕ-Τ ή στην ΤΕ ως 
εκπρόσωπος του ενδιαφεροµένου φορέα και όχι ατοµικώς. 

 
2. Στην πρώτη συνεδρίαση τα µέλη της ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορούν να εκλέξουν τον 

Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι διευθύνουν τις εργασίες της ΤΕ-Τ 
ή ΤΕ. Αν η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιµη την εκλογή Προέδρου, χρέη 
Προέδρου ασκεί ο Τεχνικός Υπεύθυνος. 

 
3. Πριν την συγκρότηση, κάθε µέλος Τεχνικής Επιτροπής- Υπο-Επιτροπής και 

Οµάδας Εργασίας δηλώνει ότι διαθέτει και χειρίζεται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
και διαθέτει και χειρίζεται πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα 
να αρνηθεί την τοποθέτηση µέλους σε Τεχνικό Όργανο, εφόσον το µέλος αυτό 
δεν έχει πρόσβαση στα παραπάνω εργαλεία επικοινωνίας. 

 

Άρθρο 5. Λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα και των οργάνων 
που αναφέρονται σε αυτήν 
 
Η λειτουργία κάθε Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα διέπεται από τις διατάξεις του 
«Κανονισµού εκπόνησης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» και 
τα οριζόµενα ακολούθως: 
 
1. Προς διευκόλυνση του έργου της, κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα (ΤΕ-Τ) µπορεί 

να συστήσει µία ή και περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές (ΤΕ) µε έγκριση του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, κατόπιν εισηγήσεως των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης. 

 
α)  Το έργο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ), οι διαδικασίες σύστασης και 

συγκρότησής της, καθώς και ο τρόπος εποπτείας της από την µητρική ΤΕ-
Τ περιγράφονται στα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του παρόντος.  

 
 β)  Κάθε Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) επεξεργάζεται το Επιχειρησιακό της Σχέδιο, 

το οποίο καλύπτει ανάγκες τυποποίησης ενός συγκεκριµένου και 
διακριτού τµήµατος του θεµατικού τοµέα της µητρικής Τεχνικής 
Επιτροπής Τοµέα. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ) 
υποβάλλεται στην µητρική ΤΕ-Τ σε ηµεροµηνίες που αµοιβαία 
συµφωνούνται και εγκρίνεται από αυτήν. Η ΤΕ αναφέρεται στην ΤΕ-Τ σε 
ότι αφορά στην πρόοδο του Επιχειρησιακού της Σχεδίου. 

 
γ) Κατά τις λοιπές υποχρεώσεις της, η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) λειτουργεί 

όπως και η ΤΕ-Τ. Κάθε ΤΕ αναφέρεται µόνο σε µία ΤΕ-Τ. 
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2. Προς διευκόλυνση του έργου της, µια ΤΕ-Τ ή ΤΕ µπορεί να συστήσει από τα 
µέλη της ή και τρίτους εµπειρογνώµονες µία ή και περισσότερες Οµάδα 
Εργασίας µε έγκριση των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης. Στην απόφασή της η 
µητρική Επιτροπή ορίζει ακριβώς το αντικείµενο εργασίας κάθε Οµάδας, τη 
διάρκεια λειτουργίας της και ένα εκ των µελών της ως Τεχνικό Υπεύθυνο. 

  Κάθε Οµάδα Εργασίας επεξεργάζεται ένα Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ή µια 
σειρά συναφών Σχεδίων Ελληνικών Προτύπων που ανήκουν στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του µητρικού τεχνικού οργάνου. Κάθε Οµάδα Εργασίας υπάγεται µόνο 
σε µία ΤΕ-Τ ή ΤΕ. 

 
3. Κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας (ΟΕ) 

είναι υποχρεωµένη να παρέχει στοιχεία για την πορεία των εργασιών της στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΕΛΟΤ και στο µητρικό όργανο εκάστης, όποτε αυτό 
τους ζητείται. 

 
4. Ο ΕΛΟΤ µπορεί, µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µετά από 

εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ορίζει υπάλληλό του ή συνεργάτη 
του ως εκπρόσωπό του σε κάθε Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, Τεχνική Επιτροπή ή 
Οµάδα Εργασίας. Ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ έχει όλα τα δικαιώµατα του µέλους 
εκτός από το δικαίωµα ψήφου. Σε εξαιρετικές και αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
ο εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ µπορεί να έχει το δικαίωµα ψήφου. 

 
5. Κάθε ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ είναι υποχρεωµένη να τηρεί πρακτικά των 

συνεδριάσεών της, τα οποία είναι δηµόσια. Το περιεχόµενο των πρακτικών 
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς ή εµπορικούς σκοπούς. 

 
6. Οι ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ µπορούν να καλούν εµπειρογνώµονες ή ενδιαφερόµενους 

που δεν εκπροσωπούνται σ΄ αυτές, να αναπτύξουν την άποψή τους πάνω σε ένα 
θέµα. Η άποψη αυτή έχει µόνο συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

 
7. Ο ΕΛΟΤ έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε απόφαση των ∆ιευθύνσεων 

Τυποποίησης, από τον φορέα που όρισε εκπρόσωπό του στην ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ, 
την αντικατάσταση του εκπροσώπου του αν ο τελευταίος απουσιάζει από τις 
συνεδριάσεις του αντίστοιχου οργάνου κατά τρόπο που να κωλύεται η πρόοδος 
των εργασιών του. 

 

Άρθρο 6. Απαρτία – Ψηφοφορία 
 
1. Κάθε ΤΕ-Τ ή ΤΕ συνεδριάζει µε απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/3 των µελών 

της. Κάθε ΟΕ συνεδριάζει µε απαρτία όταν είναι παρόν το ½ των µελών της. 
 
2. Οι συνεδριάσεις µπορούν να είναι φυσικές ή ηλεκτρονικές. Και τα δύο είδη 

συνεδριάσεων επιφέρουν ισοδύναµα αποτελέσµατα. Οι προβλέψεις του 
παρόντος Κανονισµού για τα δύο είδη συνεδριάσεων είναι κοινές, εκτός αν 
ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 

 
3. Κάθε όργανο καθορίζει ένα ελάχιστο αριθµό φυσικών συνεδριάσεων ανά έτος, 

οι οποίες δεν µπορεί να είναι λιγότερες από µία ανά τετράµηνο για τις ΤΕ-Τ και 
ΤΕ και µια ανά τρίµηνο για τις ΟΕ. 
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4. Τα µέλη της ΤΕ-Τ, ΤΕ και ΟΕ καλούνται στην εκάστοτε συνεδρίαση από τη 

γραµµατεία κάθε οργάνου µε πρόσκληση που τους επιδίδεται επί αποδείξει 
(ηλεκτρονικά µε αίτηση ότι ο χρήστης διάβασε το µήνυµα) πέντε (5) ηµέρες 
τουλάχιστον. Στην πρόσκληση αναγράφεται και η ηµερήσια διάταξη. 

 
5. Με ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης συντάσσεται Παράρτηµα του 

παρόντος Κανονισµού για τον τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συνεδριάσεων. 
Το παράρτηµα αυτό εγκρίνεται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 
ανακοινώνεται στο ∆Σ του ΕΛΟΤ. 

 
6. Σε περίπτωση κωλύµατος κάθε µέλος έχει το δικαίωµα 
 

α να διατυπώσει τις απόψεις του και να τις στείλει στη γραµµατεία του 
αντίστοιχου τεχνικού οργάνου.  

β να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος του Τεχνικού Οργάνου ως εκπρόσωπό του. 
Ο εκπρόσωπος ασκεί στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα του 
εκπροσωπούµενου. 
 

7. Όλες οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών, Υπο-Επιτροπών και Οµάδων 
Εργασίας λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Λευκές 
ψήφοι και αποχή-απουσία θεωρούνται άκυροι ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία 
και µετά τη δεύτερη ψηφοφορία, το θέµα υποβάλλεται, µε εισήγηση των 
αρµοδίων ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης, προς απόφαση στον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο του ΕΛΟΤ. 

 

Άρθρο 7. Τεχνικά Όργανα που λειτουργούν εκτός ΕΛΟΤ 
 
1. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει αν µια Τεχνική 

Επιτροπή ή Οµάδα Εργασίας, και σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις µια Τεχνική Επιτροπή Τοµέα, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό αυτό θα λειτουργήσει εκτός ΕΛΟΤ µε την ευθύνη και εποπτεία 
νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµόσιας υπηρεσίας ή 
οργανισµού ή συλλογικού οργάνου που από τη φύση της δραστηριότητάς τους ή 
των αρµοδιοτήτων τους µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της 
Τυποποίησης. 

 
2. Στην παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι όροι για την εύρυθµη και 

αποτελεσµατική λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου που θα λειτουργεί εκτός 
ΕΛΟΤ καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του φορέα που 
αναλαµβάνει τη λειτουργία αυτού του Οργάνου. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις που 
οφείλει να αποδεχθεί ο φορέας που αναλαµβάνει αυτήν την ευθύνη είναι η 
εκπλήρωση των γραµµατειακών υποχρεώσεων του Τεχνικού Οργάνου που 
ανέλαβε, η ελάχιστη αποζηµίωση των µελών του οργάνου σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του ∆Σ του ΕΛΟΤ για τις αµοιβές των Επιτροπών και Οµάδων 
Εργασίας καθώς και η οικονοµική υποστήριξη της δέουσας συµµετοχής αυτού 
του Τεχνικού Οργάνου και κατ’ επέκταση της εκπροσώπησης των ελληνικών 
συµφερόντων και θέσεων σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης, 
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σύµφωνα – τουλάχιστον – µε τις δεσµεύσεις/υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο 
ΕΛΟΤ έναντι αυτών των φορέων.  

 
3. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το ύψος του ετήσιου ανταποδοτικού 

τέλους που θα παρέχει ο φορέας προς τον ΕΛΟΤ και το οποίο θα καλύπτει τις 
υπηρεσίες που ο ΕΛΟΤ θα προσφέρει στην λειτουργία αυτού του Τεχνικού 
Οργάνου. 

 
4. Με την ίδια απόφασή του το ∆Σ του ΕΛΟΤ καθορίζει τον κατά το άρθρο 5 παρ. 

4 εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ στο Τεχνικό αυτό Όργανο. 
 
5. Το Τεχνικό αυτό Όργανο δεν µπορεί να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει εάν 

δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουµένως στον ΕΛΟΤ απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου του νοµικού προσώπου, δηµόσιας υπηρεσίας κλπ που ανέλαβε τη 
λειτουργία του, µε την οποία γίνονται αποδεκτοί οι όροι λειτουργίας του 
Οργάνου όπως τους καθόρισε ο ΕΛΟΤ. Η σύσταση του Οργάνου γίνεται από 
τον ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, η συγκρότηση όµως και η 
τοποθέτηση Τεχνικού Υπευθύνου από τον φορέα που ανέλαβε την λειτουργία 
του.  

 
6. Η λειτουργία των Τεχνικών Οργάνων της κατηγορίας αυτής ακολουθεί τον 

παρόντα Κανονισµό και τον Κανονισµό Εκπόνησης και Έκδοσης Ελληνικών 
Προτύπων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Το Τεχνικό αυτό Όργανο ελέγχεται ως 
προς την υλοποίηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου κατά τον ίδιο τρόπο όπως 
και τα Όργανα που λειτουργούν στον ΕΛΟΤ. 

 Τυχόν απόκλιση από τους Κανονισµούς αυτούς επιτρέπεται µόνο µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση των αρµοδίων 
∆ιευθύνσεων Τυποποίησης.  

 
7. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο ή ο φορέας που το ανέλαβε δεν 

συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισµών και τις αποφάσεις 
του ∆Σ του ΕΛΟΤ, τότε το ∆Σ του ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα, µε εισήγηση των 
αρµοδίων ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης, να ανακαλέσει την κατά παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου απόφασή του. 

 

Άρθρο 8. Θέση σε ισχύ 
 
Ο παρόν Κανονισµός καταρτίσθηκε µε την απόφαση ∆Σ 115-05/2005-10-19 και 
τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεµβρίου 2005, ηµεροµηνία έγκρισής του από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση του µετόχου της Εταιρείας. Από την έγκρισή του παύει να ισχύει ο 
Κανονισµός Σύστασης & Λειτουργίας Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ (απόφαση ∆Σ 
111-88/1988-08-24). 
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Παράρτηµα Α 
 

Τοµείς Τυποποίησης 
 

Α/Α Τίτλος Τοµέα Ταξινόµηση 
κατά ICS 

Εποπτεύων Τεχνικός 

01 Μετρήσεις, ∆οκιµές, Όργανα και 
Υλικά 

17, 19 (πλην 
όσων ανήκουν 
στον τοµέα 
Τ06) 

Ιωάννης Σαριδάκης 

02 Μηχανική Περιβάλλοντος και 
Ασφαλείας 

13 (πλην όσων 
ανήκουν στον 
τοµέα Τ05 -
Τ06) 

Λαµπρινή Μάη - 
Τσόγκα 

03 Ενεργειακή Τεχνολογία 27 (πλην όσων 
ανήκουν στον 
τοµέα Τ06) 

Γεώργιος Γκιθώνας 

04 Ηλεκτροτεχνολογία 29.035, 29.040, 
29.060, 29.080, 
29.120, 29.130, 
29.140, 19.040, 
21.200, 25.160, 
27.160, 27.180, 
91.160, 93.080, 
93.120 

Χριστίνα Καπράνου 

05 Επικοινωνίες – Ηλεκτροµαγνητική 
Συµβατότητα/Ηλεκτροµαγνητικές 
Παρεµβολές 

13.280, 13.320 
23.120, 25.140, 
31.220, 33.020 
33.030, 33.040 
33.050, 33.060 
33.070, 33.080 
33.100, 33.120 
33.140, 33.160 
33.170, 33.180 
33.200, 35.110 
45.060, 61.080 
 97.030, 97.060 
97.080, 97.100 
97.170, 97.180 
 97.200 
 

Αλέξανδρος Ψυρρής 
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06 Τεχνολογία ΗΥ & Ελέγχου 03.100, 03.120, 
11.080, 13.020 
13.040, 13.060 
13.110, 13.180 
13.320, 17.020 
17.120, 17.140 
17.180, 17.200 
17.220, 19.020 
19.040, 19.080 
21.020, 23.060 
23.100, 23.140 
25.040, 27.100 
29.050,29.120, 
29.280, 31.020 
31.080, 31.100 
31.120, 31.140 
31.160, 31.180 
31.190, 31.200 
31.220, 31.240 
31.260, 33.020 
33.040, 33.060 
33.100, 33.120 
33.160, 33.170 
33.200, 35.020 
35.040, 35.100 
35.110, 35.140 
35.160, 35.180 
35.200, 35.220 
35.240, 35.260 
37.020, 37.040 
37.060, 37.080 
37.100, 43.040 
43.120, 45.060 
49.020, 71.040 
71.060, 77.040 
97.020, 97.040 
97.120 

∆ηµήτρης Ιατρού 

07 Μηχανολογία 21 (πλην όσων 
ανήκουν στον 
τοµέα Τ06) 

Γεώργιος Γκιθώνας 

08 Μηχανική παραγωγής 25 (πλην όσων 
ανήκουν στους 
τοµείς Τ04, Τ06) 

Γεώργιος Γκιθώνας 

09 Μηχανική µεταφορών 43 Γεώργιος Γκιθώνας 
10 Κατασκευές 91 (πλην όσων 

ανήκουν στον 
τοµέα Τ04), 93 

Ευγενία Γαρδέλη 

11 Μεταλλουργία 77 (πλην όσων 
υπάγονται στον 
Τοµέα Τ06) 

Ιωάννης Σαριδάκης 
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12 Χηµική τεχνολογία , Ξύλο, χαρτί, ίνες, 
υφάσµατα 

71 (πλην όσων 
υπάγονται στον 
Τοµέα Τ06), 
79, 85, 61 

Ιωάννης Σαριδάκης 

13 Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες 03, 97 (πλην 
όσων ανήκουν 
στον τοµέα Τ05 
- Τ06) 

Λαµπρινή Μάη - 
Τσόγκα 

14 Επιστήµες Υγείας 11 (πλην όσων 
υπάγονται σε 
Τ06) 

Φραγκούλης Κρόκος 

15 Τεχνολογία Τροφίµων, Καπνού , 
Αγροτικές και Ιχθυοκαλλιέργειες 

67, 65 Ιωάννης Σαριδάκης 

16 Επιστήµες ∆ιοίκησης, ανθρωπιστικές 
και πολιτισµικές επιστήµες 

03 (πλην όσων 
ανήκουν στον 
τοµέα Τ06), 01 

Ιωάννης Σαριδάκης 

17 Ηλεκτρικά συστήµατα ισχύος - 
µετατροπείς/µετασχηµατιστές, θέµατα 
ασφαλείας και περιβαλλοντικά. 

29 (πλην όσων 
ανήκουν στον 
τοµέα Τ04), 
31(*) 

Αλεξάνδρα 
Τσερεµέγκλη 

 
(*) ICS υπό τροποποίηση 
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Παράρτηµα Β 
 

Περιγραφή ρόλων: 

 

� Εποπτεύων Τεχνικός Τοµέα 

� Τεχνικός Υπεύθυνος Επιτροπής 

� Συντονιστής Οµάδας Εργασίας 

� Γραµµατέας Τεχνικού Οργάνου 
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Εποπτεύων Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) 
 
Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 
 
1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ-Τ.  
2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις 

συσκέψεις της ΤΕ-Τ 
3. ∆ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη 

της ΤΕ-Τ. 
4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ-Τ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα.  
5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή 

φυσική σύσκεψη την ΤΕ-Τ. 
6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ-Τ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 

(ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του 
υποδεικνύεται από τις ∆/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων 
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ-Τ, όπως, 
ενδεικτικά, καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, 
δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 

7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης 
ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που 
παράγει η ΤΕ-Τ. 

8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ-Τ για οποιοδήποτε θέµα και 
την µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ-Τ, προς τον ΕΛΟΤ 

9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
ΤΕ-Τ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει 
τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ (∆Τ/∆ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 

10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-Τ/ΕΛΟΤ 
11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα 

άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ-Τ. 
12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν 

µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ-Τ και παρακολουθεί 
την πρόοδο αυτών των εργασιών. 

13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών 
Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και 
λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ-Τ, και ενηµερώνει 
σχετικά την ∆Τ/∆ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, 
την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών 
προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την 
τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη 
παράδοση των προϊόντων της ΤΕ-Τ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων 
ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες 
της ΤΕ-Τ κλπ. 

14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, µε τα συστατικά 
έγγραφα της ΤΕ-Τ. 

15. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, (ηλεκτρονικό ή έντυπο) 
µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 
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16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ-Τ, για κάθε 
προγραµµατισµένο από την ΤΕ-Τ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για 
φύλαξη στη ∆Τ/∆ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 

17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΤΕ και ΟΕ που ανήκουν στο θεµατικό 
τοµέα της ΤΕ-Τ. 

18. Συνεργάζεται µε τις ∆/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές 
οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 

 
Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 
 
1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται 

σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & 
Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης 
Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & 
∆ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 

3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε προσωπικό 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

4. Έχει, κατά την εκτίµηση των ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της 
Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 

5. Έχει, κατά την εκτίµηση της ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του 
τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ-Τ. 

6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της 
Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. 

 
Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 

 
1. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ είναι υπάλληλος των ∆ιευθύνσεων Τυποποίησης του 

ΕΛΟΤ.  
2. Στον εποπτεύοντα µιας ΤΕ-Τ µπορούν να ανατίθενται από την ∆Τ/∆ΗΤ, µε 

απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να καλύπτουν µια 
ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας της ΤΕ-Τ.  

3. Ο Εποπτεύων µιας ΤΕ-Τ αµείβεται ανά συνεδρίαση της ΤΕ-Τ (ηλεκτρονική ή 
φυσική).  

4. Η αµοιβή κάθε Εποπτεύοντος ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το ∆Σ του 
ΕΛΟΤ. 

5. Κάθε Εποπτεύων θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 2 ΤΕ-Τ. Εξαιρετικά ο αριθµός 
των ΤΕ-Τ που θα µπορεί να  

6. Η συµµετοχή του Εποπτεύοντος σε συνεδριάσεις Τεχνικών Επιτροπών, Οµάδων 
Εργασίας και Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από 
την πλευρά του ΕΛΟΤ.  
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Τεχνικός Υπεύθυνος Τεχνικής Επιτροπής 
 
Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 
 
1. Προεδρεύει, ελλείψει Προέδρου, των συσκέψεων ΤΕ.  
2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις 

συσκέψεις της ΤΕ 
3. ∆ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της 

ΤΕ. 
4. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης της ΤΕ, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα.  
5. Συγκαλεί, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει, σε ηλεκτρονική ή 

φυσική σύσκεψη την ΤΕ. 
6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΤΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης (ή 

τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του 
υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων 
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΤΕ, όπως 
ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, 
δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 

7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης 
ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που 
παράγει η ΤΕ. 

8. Συντονίζει την προετοιµασία της ψήφου της ΤΕ για οποιοδήποτε θέµα και την 
µεταβιβάζει, µέσω της Γραµµατείας ΤΕ, προς τον ΕΛΟΤ 

9. Επιµελείται της δηµιουργίας του Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
ΤΕ, το υποβάλλει στον ΕΛΟΤ, παρακολουθεί την τήρησή του και ενηµερώνει 
τα αρµόδια όργανα του ΕΛΟΤ ( ΤΕ-Τ, ∆Τ/∆ΗΤ) για την πορεία υλοποίησής του 

10. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΤΕ-ΕΛΟΤ 
11. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ για οποιοδήποτε θέµα 

άπτεται της λειτουργίας της ΤΕ. 
12. Εισηγείται προς τον ΕΛΟΤ περί των ατόµων στα οποία µπορούν να ανατεθούν 

µεταφραστικές ή άλλες εργασίες που αφορούν στην ΤΕ και παρακολουθεί την 
πρόοδο αυτών των εργασιών. 

13. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών 
Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και 
λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΤΕ, και ενηµερώνει 
σχετικά την ∆Τ/∆ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, 
την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών 
προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την 
τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη 
παράδοση των προϊόντων της ΤΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων 
ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες 
της ΤΕ κλπ. 

14. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, µε τα συστατικά έγγραφα 
της ΤΕ. 

15. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) , σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, 
µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών 
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16. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε την Γραµµατεία ΤΕ, για κάθε 
προγραµµατισµένο από την ΤΕ Πρότυπο και παραδίδει το φάκελο αυτό για 
φύλαξη στη ∆Τ/∆ΗΤ µετά την εκπόνηση του Προτύπου. 

17. Εποπτεύει την λειτουργία όλων των ΟΕ που ανήκουν στην εν λόγω ΤΕ.  
18. Συνεργάζεται µε τις ∆/νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές 

οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 
 

Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 
 
1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται 

σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & 
Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης 
Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & 
∆ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης 

3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε προσωπικό 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

4. Έχει, κατά την εκτίµηση των ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της 
Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΤΕ. 

5. Έχει, κατά την εκτίµηση της ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του 
τεχνικού αντικειµένου της ΤΕ. 

6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της 
Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. 

 
Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 

 
1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ (∆Τ/∆ΗΤ) µε το 

οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των 
καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 

2. Ο ΤΥ µιας ΤΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της ΤΕ 
(ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης που 
ένας ΤΥ δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω παραδοχές: Οι 
ΤΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το Επιχειρησιακό 
τους Σχέδιο, κατ’ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο 20 φορές το 
χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά).  

3. Η αµοιβή των ΤΥ ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το ∆Σ του ΕΛΟΤ. 
4. Κάθε ΤΥ θα µπορεί να χειρίζεται µέχρι 3 ΤΕ.  
5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Οµάδων Εργασίας και Ειδικών Οµάδων 

Έργου δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ. 
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Συντονιστής Οµάδας Εργασίας 
 
Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 
 
1. Προεδρεύει των συσκέψεων ΟΕ.  
2. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις 

συσκέψεις της ΟΕ 
3. ∆ιανέµει, µέσω της Γραµµατείας ΟΕ, εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη της 

ΟΕ. 
4. Προετοιµάζει, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ΟΕ, καθώς και τα 

αντίστοιχα σε κάθε θέµα έγγραφα.  
5. Συγκαλεί, σε ηλεκτρονική ή φυσική σύσκεψη την ΟΕ. 
6. Καθοδηγεί την Γραµµατεία ΟΕ στην τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 

(ή τηρεί τα πρακτικά ο ίδιος ελλείψει γραµµατείας), στην µορφή που του 
υποδεικνύεται από τις δ/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων 
όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία της ΟΕ, όπως 
ενδεικτικά καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων 
δηλώσεων τρόπου αµοιβής κλπ). 

7. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης 
ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των σχεδίων Προτύπων) 
που παράγει η ΟΕ. 

8. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ΟΕ-ΤΕ 
9. Γνωµοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί, προς τον ΕΛΟΤ ή την ΤΕ για οποιοδήποτε 

θέµα άπτεται της λειτουργίας της ΟΕ. 
10. Ελέγχει την τήρηση του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας των Τεχνικών 

Οργάνων Τυποποίησης» και «σύνταξης & έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και 
λοιπών Τυποποιητικών Κειµένων» του ΕΛΟΤ από την ΟΕ, και ενηµερώνει 
σχετικά τη ∆Τ/∆ΗΤ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ενδεικτικά την ύπαρξη απαρτίας, 
την συνεχή και οµαλή συµµετοχή των εκπροσώπων, την τήρηση των χρονικών 
προθεσµιών, την τήρηση των ελάχιστων ορίων φυσικών συνεδριάσεων, την 
τήρηση των προδιαγραφών για τις ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, την έγκαιρη 
παράδοση των προϊόντων της ΟΕ, την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων 
ηλεκτρονικών ή µη, την έγκαιρη προσκόµιση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
και όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις διάφορες οικονοµικές διαδικασίες 
της ΟΕ κλπ. 

11. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε τα συστατικά έγγραφα της 
ΟΕ. 

12. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) , σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, µε 
τα έγγραφα των αντίστοιχων ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Επιτροπών, που αφορούν 
στην ΟΕ. 

13. Τηρεί φάκελο, σε συνεργασία µε Γραµµατεία ΟΕ, για κάθε προγραµµατισµένο 
από την ΤΕ Πρότυπο που επεξεργάζεται η ΟΕ και παραδίδει το φάκελο αυτό 
για φύλαξη στη ΤΕ και δι’ αυτής στον ΕΛΟΤ, µετά την εκπόνηση του 
Προτύπου. 

14. Συνεργάζεται µε τις ∆/νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές 
οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 
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Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 
 
1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται 

σε Πρότυπα κλπ., καθώς και τους κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & 
Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης 
Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Γνωρίζει του Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & 
∆ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης. 

3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε προσωπικό 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

4. Έχει, κατά την εκτίµηση των ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις της 
Ελληνικής Τεχνικής Νοµοθεσίας που διέπει τον τοµέα λειτουργίας της ΟΕ. 

5. Έχει, κατά την εκτίµηση της ∆Τ/∆ΗΤ, επαρκείς για το ρόλο του γνώσεις του 
τεχνικού αντικειµένου της ΟΕ. 

6. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον και έχει γνώσεις της 
Γαλλικής ή Γερµανικής γλώσσας. 

 
Γ. Συµφωνητικό και αµοιβή: 

 
1. Υπογράφει τριετές συµφωνητικό µε τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ (∆Τ/∆ΗΤ) µε το 

οποίο καθορίζονται τα παραπάνω καθήκοντα, η ηµεροµηνία λήξης των 
καθηκόντων του, η αποζηµίωσή του ανά συνεδρίαση κλπ. 

2. Ο Συντονιστής µιας ΟΕ αµείβεται όπως και µέχρι σήµερα, ανά συνεδρίαση της 
ΟΕ (ηλεκτρονική ή φυσική). Για την εκτίµηση της συνολικής ετήσιας δαπάνης 
που ένας Συντονιστής δηµιουργεί στον ΕΛΟΤ γίνονται δεκτές οι παρακάτω 
παραδοχές: Οι ΟΕ µπορούν να συνεδριάζουν, προκειµένου να υλοποιούν το 
Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, κατ’ ελάχιστο 4 φορές το χρόνο, κατά δε µέγιστο 
µέχρι 30 συνεδριάσεις το χρόνο (ηλεκτρονικά ή φυσικά).  

3. Η αµοιβή των Συντονιστών ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το ∆Σ του ΕΛΟΤ. 
4. Κάθε Συντονιστής ΟΕ µπορεί να χειρίζεται µέχρι 5 ΟΕ.  
5. Η συµµετοχή του ΤΥ σε συνεδριάσεις Ειδικών Οµάδων Έργου δεν υπόκειται σε 

κανένα περιορισµό από την πλευρά του ΕΛΟΤ.  
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Γραµµατέας ΤΕ-Τ, ΤΕ, ΟΕ 

 
Α. Καθήκοντα και υποχρεώσεις: 
 
1. Έχει δυνατότητες για επεξεργασία κειµένου και µορφοποίηση κειµένων σε 

µορφές .doc & .pdf 
2. Έχει δυνατότητες για δηµιουργία/επεξεργασία τεχνικών σχεδίων σε κατάλληλο 

µορφότυπο. 
3. Αναζητεί εγκαίρως τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις 

συσκέψεις του Τεχνικού Οργάνου. 
4. ∆ιανέµει εγκαίρως τα έγγραφα αυτά στα µέλη του Τεχνικού Οργάνου. 
5. Τηρεί πάντοτε ενήµερο το αρχείο νοµιµοποίησης του Τεχνικού Οργάνου 

(Αποφάσεις Σύστασης, Συγκρότησης, Αποφάσεις Τεχνικού Οργάνου, 
Παρουσιολόγια, µήτρα τελικού κειµένου που παρήχθη, αρχείο εγγράφων 
οργάνου). Όλο το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατάλληλα, κατά ενιαίο για όλα τα 
όργανα τρόπο, και αρχειοθετείται κυρίως σε ηλεκτρονική και δευτερευόντως σε 
έντυπη µορφή. Σε έντυπη µορφή αρχειοθετούνται κυρίως έγγραφα που πρέπει 
από τη φύση τους να φέρουν υπογραφές. 

6. Προετοιµάζει, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο εφόσον υπάρχει ή κατά 
περίπτωση τον Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο ή Συντονιστή, τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης του Τεχνικού Οργάνου, καθώς και τα αντίστοιχα σε κάθε 
θέµα έγγραφα.  

7. Τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην µορφή που του υποδεικνύεται από τις 
∆/νσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων 
εγγράφων για την εύρυθµη λειτουργία του Τεχνικού Οργάνου, όπως ενδεικτικά 
καταστάσεων αµοιβών, παρουσιολογίου, αναθέσεων µεταφράσεων, δηλώσεις 
τρόπου αµοιβής κλπ). 

8. Επιµελείται της ορθότητας του τεχνικού περιεχοµένου, της ενιαίας χρήσης 
ορολογίας και µορφοτύπου των κειµένων (ιδιαίτερα των Προτύπων) που 
παράγει το Τεχνικό Όργανο. 

9. Επιµελείται τα θέµατα των συσκέψεων του Τεχνικού Οργάνου, όπως 
ειδοποίηση κάθε είδους µελών, ανεύρεση αίθουσας, λοιπών απαιτούµενων 
εγκαταστάσεων (µικροφωνικών, Internet, µεταφραστικών κλπ) 

10. Έχει πρόσβαση στο κατάλληλο αρχείο του ΕΛΟΤ και των άλλων Οργανισµών 
Τυποποίησης ώστε να διαθέτει τα απαιτούµενα κείµενα αναφοράς στο Τεχνικό 
Όργανο, τηρώντας τις αναγκαίες προφυλάξεις για την µη αντιγραφή ή απώλειά 
τους. 

11. Ενηµερώνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και επιµελείται της 
ενηµέρωσης των κατάλληλων Βάσεων ∆εδοµένων που διέπουν την λειτουργία 
του Τεχνικού Οργάνου της ευθύνης του. 

12. Παρακολουθεί κάθε είδους µεταφραστική ή άλλη εργασία που αφορά στο 
Τεχνικό Όργανο και παραλαµβάνει αυτές τις εργασίες. 

13. Τηρεί φάκελο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) µε τα έγγραφα των αντίστοιχων ∆ιεθνών 
& Ευρωπαϊκών Επιτροπών 

14. Τηρεί φάκελο για κάθε προγραµµατισµένο από το Τεχνικό Όργανο Πρότυπο 
και παραδίδει το φάκελο αυτό για φύλαξη στη ∆Τ/∆ΗΤ µετά την εκπόνηση του 
Προτύπου. 

15. Συνεργάζεται µε τις ∆/νσεις τυποποίησης του ΕΛΟΤ και ακολουθεί τις σχετικές 
οδηγίες και πάγιες διαδικασίες που καθιερώνονται από αυτές. 
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Β. Απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: 
 
1. Γνωρίζει τις διατάξεις των ιδρυτικών νόµων του ΕΛΟΤ οι οποίες αναφέρονται 

σε Πρότυπα κλπ., τις Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου κλπ, καθώς και τους Κανονισµούς του ΕΛΟΤ για την «Σύσταση & 
Λειτουργία Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και «Σύνταξης και Έκδοσης 
Ελληνικών Προτύπων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και είναι σε θέση να 
συµβουλεύσει τον αντίστοιχο Εποπτεύοντα, Τεχνικό Υπεύθυνο, Συντονιστή ή 
Πρόεδρο επί των θεµάτων αυτών.  

2. Γνωρίζει τους Κανονισµούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών & 
∆ιεθνών Οργάνων Τυποποίησης και τις αντίστοιχες αποφάσεις των Οργάνων 
τους. 

3. Έχει, και χειρίζεται ευχερώς, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε προσωπικό 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

4. Έχει επαρκείς γνώσεις τουλάχιστον της Αγγλικής. 
5. Μπορεί να χειρισθεί ευχερώς µορφότυπους κειµένων. 

 
Γ. Ανάθεση και αµοιβή: 
 
1. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου είναι υπάλληλος ή συνεργάτης των 

∆ιευθύνσεων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που το Τεχνικό Όργανο 
λειτουργεί εκτός ΕΛΟΤ, είναι δυνατή η ανάθεση της γραµµατειακής 
υποστήριξης του Οργάνου σε µη συνεργάτη του ΕΛΟΤ, µε την προϋπόθεση ότι 
όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την συγκεκριµένη γραµµατειακή υποστήριξη 
και τηρούνται όλοι οι σχετικοί Κανονισµοί και αποφάσεις για την συνεργασία 
µε τον ΕΛΟΤ. 

2. Στον γραµµατέα ενός Τεχνικού Οργάνου µπορούν να ανατίθενται από την 
∆Τ/∆ΗΤ, µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθήκοντα τα οποία να 
καλύπτουν µια ορισµένη χρονική περίοδο λειτουργίας του Τεχνικού Οργάνου.  

3. Ο Γραµµατέας ενός Τεχνικού Οργάνου αµείβεται ανά συνεδρίαση του Τεχνικού 
Οργάνου (ηλεκτρονική ή φυσική).  

4. ∆εν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός στην ανάληψη γραµµατειακών ευθυνών 
σε Τεχνικά Όργανα.  

5. Η αµοιβή κάθε Γραµµατέως ανά συνεδρίαση καθορίζεται από το ∆Σ του ΕΛΟΤ. 
 
 
Ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί να αναλαµβάνει καθήκοντα Εποπτεύοντος, 
Τεχνικού Υπευθύνου, Συντονιστή ή Γραµµατέα ελεύθερα, εφόσον κρίνεται, από 
την ∆Τ/∆ΗΤ και αποφασίζεται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ότι διαθέτει τα 
κατάλληλα για τον κάθε ρόλο προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες.  
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Παράρτηµα Γ 
 

Οδηγίες για Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις Τεχνικών Οργάνων 
Τυποποίησης 
 

1. Γενικά 
 
Ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών συνεδριάσεων ενός Τεχνικού Οργάνου 
Τυποποίησης (Τοµεακής Επιτροπής, Τεχνικής Επιτροπής, Οµάδας Εργασίας κλπ) δεν 
πρέπει να διαφέρει σηµαντικά από τον τρόπο που γίνονται οι φυσικές συνεδριάσεις. 
Επίσης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Τεχνολογική Πλατφόρµα Εργασίας 
(ΤΠΕ) η οποία θα χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των 
κειµένων. 
Προχωρηµένες δυνατότητες υποβοήθησης των ηλεκτρονικών συνεδριάσεων (π.χ. 
τηλεδιασκέψεις) µπορούν σταδιακά να εντάσσονται στις προσφερόµενες στα µέλη 
των Τεχνικών Οργάνων δυνατότητες, κατά το µέτρο της διάχυσης της συγκεκριµένης 
τεχνολογίας στην αγορά, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι δυνατότητες αυτές δεν θα 
δηµιουργήσουν προβλήµατα, αλλά αντίθετα θα υποβοηθήσουν το έργο των Τεχνικών 
Οργάνων και, κυρίως, την συµµετοχή των κατάλληλων εµπειρογνωµόνων σε αυτά. 
Από τα µέλη των Τεχνικών Οργάνων θα απαιτείται πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και σε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µόνον, εκτός αν όλα τα µέλη ενός Τεχνικού Οργάνου 
δεσµευτούν να χρησιµοποιήσουν και πρόσθετες τεχνικές δυνατότητες. 
 

2. Τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικής συνεδρίασης 
 
Η διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συνεδρίασης καταλαµβάνει δύο χρονικές περιόδους, οι 
οποίες είναι τουλάχιστον δύο (1+1) ηµερολογιακές ηµέρες, συνήθως εργάσιµες. 
Η ηλεκτρονική συνεδρίαση ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 
Α.  ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής συνεδρίασης, ή όποτε 

το ίδιο το Τεχνικό Όργανο αποφασίσει, η γραµµατεία του Τεχνικού Οργάνου θα 
στέλνει ηλεκτρονικά στα µέλη την ηµερήσια διάταξη και πρόσκληση της 
συνεδρίασης. Στην ηµερήσια διάταξη – πρόσκληση θα αναφέρονται όλα τα προς 
συζήτηση θέµατα και θα υπάρχουν ηλεκτρονικοί σύνδεσµοι (links) που θα 
οδηγούν τον αναγνώστη προς το πλήρες κείµενο του θέµατος που τίθεται προς 
συζήτηση. 
Τονίζεται ότι κάθε Τεχνικό Όργανο θα αριθµοδοτεί κατά ενιαίο τρόπο (ΤΟχχχ) 
όλα τα κείµενά του. 

 
Β.  Η ηλεκτρονική συνεδρίαση µπορεί να ξεκινά τις εργασίες της π.χ. στις 10 το πρωί 

της πρώτης περιόδου. Κατά την πρώτη περίοδο συνεδρίασης, τα µέλη του 
Τεχνικού Οργάνου σχολιάζουν ηλεκτρονικά τα κείµενα που έχουν σταλεί µε την 
ηµερήσια διάταξη και εκφράζουν την άποψη και την ψήφο τους (την δική τους ή 
του φορέα που εκπροσωπούν κατά περίπτωση). Όλα τα προς συζήτηση θέµατα 
εξαντλούνται στην πρώτη περίοδο συνεδρίασης. Η πρώτη περίοδος µπορεί να 
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λήξει π.χ. το απόγευµα στις 5.00 µµ, για να δοθεί αρκετός χρόνος στα µέλη να 
εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 
Γ.  Ο Εποπτεύων/Τεχνικός Υπεύθυνος/Συντονιστής και ο Γραµµατέας του Τεχνικού 

Οργάνου βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου σε εγρήγορση ώστε να 
βοηθήσουν και να κατευθύνουν την διεξαγόµενη συζήτηση.  

∆.  Μετά το πέρας της πρώτης περιόδου, ο Τεχνικός και ο Γραµµατέας κάνουν 
συγκερασµό των απόψεων, ελέγχουν τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών και 
δηµιουργούν κείµενο ή κείµενα µε τα συνολικά αποτελέσµατα και τον 
συγκερασµό των σχολίων. Επίσης δηµιουργούν κείµενο µε άλλες (αριθµηµένες) 
αποφάσεις που επιθυµούν να ψηφίσει το Τεχνικό Όργανο. Τα κείµενα αυτά 
δηµιουργούνται µετά την λήξη της πρώτης περιόδου και τίθενται στη διάθεση των 
µελών πριν από την έναρξη της δεύτερης περιόδου. 

 
Ε.  Κατά την δεύτερη περίοδο, που µπορεί να αρχίσει π.χ. στις 11.00 τη δεύτερη 

ηµέρα, τα µέλη του Τεχνικού Οργάνου λαµβάνουν γνώση των συµπερασµάτων 
της πρώτης περιόδου και των αποτελεσµάτων των ψηφοφοριών, τα σχολιάζουν 
και ψηφίζουν για όσες αποφάσεις απαιτούν ψηφοφορία. 

 
ΣΤ. Μετά το τέλος της περιόδου, που µπορεί να είναι π.χ. το απόγευµα στις 4.00 µµ 

της δεύτερης ηµέρας, ο Τεχνικός και ο Γραµµατέας δηµιουργούν ηλεκτρονικά τα 
πρακτικά της συνάντησης και το παρουσιολόγιο. Παρόν θεωρείται το µέλος του 
Τεχνικού Οργάνου που συνδέθηκε και στις δύο περιόδους της ηλεκτρονικής 
συνεδρίασης και έλαβε µέρος στις εργασίες της. Τα πρακτικά περιέχουν όλα τα 
σχόλια και τις αποφάσεις του Τεχνικού Οργάνου και κοινοποιούνται κατ’ 
αρµοδιότητα, ειδικά βεβαίως στις ∆ιευθύνσεις Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Το 
παρουσιολόγιο παραδίδεται στο αρµόδιο άτοµο για την πληρωµή της 
αποζηµίωσης των µελών του Τεχνικού Οργάνου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
αποφάσεις που διέπουν την λειτουργία του. Αποδεικτικό της παρουσίας του 
µέλους στην συνεδρίαση είναι αντίγραφο του σχετικού αρχείου καταγραφής (log 
file) του κεντρικού υπολογιστή της συνεδρίασης. 

 
Ζ. Οτιδήποτε δεν ρυθµίζεται, στην ηλεκτρονική συνεδρίαση, από τις παρούσες 

οδηγίες, διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού «Σύστασης & Λειτουργίας 
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης» και του Κανονισµού « εκπόνησης και έκδοσης 
Ελληνικών Προτύπων». 
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Παράρτηµα ∆ 
 
 

Ειδικές Οµάδες Έργου 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο ενεργοποιείται το άρθρο 1.ε του Κανονισµού Σύστασης & 
Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης είναι σύµφωνα µε την απόφαση 
∆Σ 94-05/2005-08-03 ο ακόλουθος:  
 
Βήµα 1  
 
Συντάσσεται και αποστέλλεται µέσω του διαδικτύου και µε όποιον άλλο πρόσφορο 
τρόπο «πρόσκληση προς ειδικούς» για τη συµµετοχή τους σε Ειδική Οµάδα Έργου, 
µε στόχο την εκπόνηση ενός παραδοτέου σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Η πρόσκληση περιλαµβάνει την ανάλυση του παραδοτέου, το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί, τις υποχρεώσεις των µελών της Οµάδας 
Εµπειρογνωµόνων και τον τρόπο εργασίας τους, καθώς και την συνολική αµοιβή 
τους. Η αµοιβή αυτή προσδιορίζεται στη βάση των απαιτούµενων ανθρωποηµερών 
για την εκτέλεση του έργου και στην τιµή της ανθρωποηµέρας που έχει εγκρίνει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την απόφαση ∆Σ 94-05/2005-08-03. 
Τα υποψήφια µέλη καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα και σηµείωµα 
που να αποδεικνύει την σχέση τους µε τον επιστηµονικό-τεχνικό τοµέα του υπόψη 
παραδοτέου, αλλά και την διαθεσιµότητά τους ώστε να το ολοκληρώσουν εντός του 
προβλεπόµενου χρόνου. 
 
Βήµα 2 
 
Η επιλογή των µελών των Οµάδων Εµπειρογνωµόνων θα γίνεται µε κριτήρια την 
επιστηµονική αρτιότητα του ενδιαφεροµένου στον υπόψη τοµέα, την σχέση του µε το 
αντικείµενο του έργου και την διαθεσιµότητά του.  
Η επιλογή θα γίνεται από τριµελή επιτροπή, τα µέλη της οποίας θα επιλέγονται µε τη 
σειρά µεταξύ των παρακάτω, µε την προϋπόθεση ότι τα µέλη αυτά δεν είναι 
υποψήφιοι για την Οµάδα Εµπειρογνωµόνων, άλλως επιλέγεται το επόµενο µέλος. 
Μέλη των Επιτροπών Επιλογής µπορούν να είναι ο Τεχνικός Υπεύθυνος της ΤΕ, ο 
Εποπτεύων Τεχνικός της ΤΕ, στελέχη του ΕΛΟΤ συναφούς επιστηµονικής 
ειδικότητας, ο ∆ιευθυντής Τυποποίησης. 
 Την τριµελή επιτροπή ορίζει µε βάση τα παραπάνω ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µε 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τυποποίησης, ο οποίος εγκρίνει και το αποτέλεσµα της 
επιλογής. 
 
Βήµα 3 
 
Τα µέλη της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων που επελέγησαν υπογράφουν συµφωνητικό 
µε τον ΕΛΟΤ, όπου καθορίζεται το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο καλούνται να 
εκτελέσουν το έργο τους, µε όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και ο 
ακριβής τρόπος πληρωµής τους. 
 
Βήµα 4 
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Σε κάθε Οµάδα Εµπειρογνωµόνων ανατίθεται συνήθως ένα και µόνο ένα παραδοτέο, 
π.χ. ένα Πρότυπο. Το παραδοτέο αυτό παραδίδεται στην τελική του µορφή, π.χ. ως 
σχέδιο Ελληνικού Προτύπου, µε πλήρη εφαρµογή των τυχόν απαιτούµενων 
µορφοτύπων, στην αρµόδια Τεχνική Επιτροπή.  
Η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή αποφασίζει αν αποδέχεται το παραδοτέο, π.χ. το σχέδιο 
προτύπου και το θέτει σε ∆ηµόσια Κρίση. Αν η ΤΕ αποδέχεται το παραδοτέο, τότε 
λήγει η σύµβαση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων και εξοφλούνται τα µέλη της.  
Σε αντίθετη περίπτωση, αν η ΤΕ δεν αποδεχθεί το παραδοτέο, τότε αυτό 
αποστέλλεται πίσω στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων µε τις παρατηρήσεις της 
προκειµένου να διορθωθεί και να γυρίσει.  
Μόνον η αποδοχή της ΤΕ σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου της Οµάδας 
Εµπειρογνωµόνων και την πληρωµή των µελών της. 
∆εν υπάρχει ασυµβίβαστο µεταξύ της ιδιότητας του µέλους µιας ΤΕ ή ΟΕ και του 
µέλους µιας Οµάδας Εµπειρογνωµόνων. 
 
 


