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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η Πιστοποίηση των Αμυντικών Υλικών αποτελεί μία υπηρεσία, μέσω της 
οποίας πιστοποιείται η συμμόρφωση αυτών με συγκεκριμένες οδηγίες, πρότυπα, 
προδιαγραφές και απαιτήσεις που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 
λειτουργία, τις επιδόσεις και την ασφάλεια χρήσης τους. 

 
2. Η έκδοση των Γενικών Οδηγιών στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που 

διέπει τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τη στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων του 
ΥΠΕΘΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν.3978/2011, η ΓΔΑΕΕ έχει την 
αρμοδιότητα για την Πιστοποίηση συμμόρφωσης νέων προϊόντων με συμφωνίες 
τυποποίησης. 
 

3. Οι Γενικές Οδηγίες Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού βασίζονται στα ισχύοντα 
διεθνή πρότυπα Πιστοποίησης προϊόντων (σειρές ISO/IEC 17000) και τις 
προσυπογεγραμμένες από την Ελλάδα ανάλογες συμφωνίες τυποποίησης του ΝΑΤΟ 
που αφορούν Πιστοποίηση υλικών (STANAG 4093). Εκδίδονται, συμπληρώνονται και 
αναθεωρούνται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που 
καθορίζονται στο Π.Δ.73/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
4. Ειδικές οδηγίες και διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών 

Πιστοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος εντύπου εκδίδονται με μέριμνα του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
1. Σκοπός των Γενικών Οδηγιών Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού  είναι η 

δημιουργία ενός πλαισίου με το οποίο: 
 
α. Καθορίζεται η πολιτική Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού του 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 
 

β. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις εντός των 
οποίων το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης Αμυντικών Υλικών. 

 
γ. Τυποποιούνται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες Πιστοποίησης 

Αμυντικού Υλικού με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. 
 

δ. Καθορίζεται το έργο των εντεταλμένων οργάνων Πιστοποίησης 
Αμυντικού Υλικού και το εύρος αυτού. 

 
ε. Περιγράφεται το πλαίσιο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων σε 

θέματα Πιστοποίησης. 
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στ. Ορίζονται τα τεχνικά κείμενα αναφοράς για την Πιστοποίηση Αμυντικού 
Υλικού. 

 
2. Η Πιστοποίηση είναι μία διαδικασία που προηγείται της προμήθειας και είναι 

ανεξάρτητη αυτής. Μέσω της Πιστοποίησης τα προϊόντα ενός Κατασκευαστή (ή 
Προμηθευτή) ελέγχονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Η πιστοποίησή 
τους αποτελεί μια απόδειξη ότι έχουν ελεγχθεί ως προς την συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. 

 
3. Τα προϊόντα (και οι Κατασκευαστές) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί 

καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο πιστοποιημένων Αμυντικών Υλικών που 
τηρείται στη ΓΔΑΕΕ. 
 

4. Με την διαδικασία της Πιστοποίησης: 
 
α. Παρέχονται ενδείξεις για την ύπαρξη διαθέσιμων αξιόπιστων υλικών 

από τους Κατασκευαστές κατά την έρευνα της εγχώριας αγοράς πριν την διαδικασία της 
προμήθειας. 

 
β. Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των υλικών με τις προδιαγραφές που 

αυτά ακολουθούν πριν την διαδικασία της προμήθειας. 
 
γ. Μειώνεται ο χρόνος της διαδικασίας προμήθειας. 
 
δ. Μειώνεται το κόστος της διαδικασίας προμηθειών μέσω της 

ελαχιστοποίησης περιττών, χρονοβόρων και κοστοβόρων ελέγχων. 
 
ε. Παρέχεται ένα επιπλέον εργαλείο για τη διαχείριση των 

διακινδυνεύσεων και του κόστους διασφάλισης ποιότητας. 
 
στ. Προωθούνται οι εξαγωγές της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας 

πιστοποιημένου πλέον Αμυντικού Υλικού.  
 

5. Η Πιστοποίηση των Αμυντικών Υλικών: 
 

 α. Δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την συμβατική του υποχρέωση 
να παράσχει υλικά τα οποία ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
 
 β. Δεν εξασφαλίζει την αποδοχή των υλικών κατά την προμήθεια. 
 
 γ. Δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή (ή τον Κατασκευαστή) από απαιτήσεις 
ελέγχων και επιθεωρήσεων στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που 
εφαρμόζει ή στο πλαίσιο της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
1. Οι Γενικές Οδηγίες για την Πιστοποίηση Αμυντικών Υλικών εφαρμόζονται για 

υλικά, την Πιστοποίηση των οποίων έχει ζητήσει ο Κατασκευαστής και προορίζονται για 
στρατιωτική ή διττή χρήση. 

 
2. Εξαιρούνται τα αεροναυτικά υλικά που προορίζονται για χρήση σε πτητικά 

καθώς για τα παραπάνω απαιτείται η πιστοποίησή τους από τις αντίστοιχες Αρχές 
Πιστοποίησης Αεροπλοϊμότητας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
1. ΠΔ 73/2006. 
 
2. Ν.3978/2011 και οι απορρέουσες Υπουργικές Αποφάσεις. 
 
3. Πρότυπα ISO (Σειρές 9000 και 17000). 

 
4. ΝΑΤOϊκές συμφωνίες τυποποίησης STANAG (4107, 4093, 4159, και 4427). 
  
5. Τεχνικές προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΠΕΔ). 

 
Τα ανωτέρω έγγραφα εφαρμόζονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή των κατά το 
χρόνο εφαρμογής των. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Αμυντικό Υλικό  
 
 Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για στρατιωτικούς 

σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, πυρομαχικό ή πολεμικό υλικό 
[Άρθρο 15 του Ν.3978/2011]. 
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και όλα τα κύρια υποσυστήματα και απάρτια από 
τα οποία αποτελείται. 

 
 
2. Πιστοποίηση 

 
 Βεβαίωση παρεχόμενη από Φορέα Πιστοποίησης η οποία αφορά προϊόντα, 
διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα [ISO/IEC 17000:2004]. 
Ο όρος της Πιστοποίησης που χρησιμοποιείται στην Αγγλική Ορολογία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρότυπο είναι Certification. Επιπρόσθετα, συναντώνται και 
χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια οι ορισμοί Qualification και Approval.  
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3. Φορέας Πιστοποίησης 
 

 Οργανισμός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργώντας ως τρίτος-
ανεξάρτητος Φορέας πιστοποιεί τη συμμόρφωση των υλικών με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, ακολουθώντας καθορισμένες διαδικασίες μέσω ενός Σχήματος 
Πιστοποίησης (certification scheme) [ISO/IEC 17065:2012]. 

 
 

4. Συμμόρφωση 
 

 Εκπλήρωση μιας απαίτησης [ISO/IEC 9000]. 
 
 

5. Σύστημα Πιστοποίησης 
 

 Διαχείριση, κανονιστικό πλαίσιο και διαδικασίες για τη διενέργεια 
πιστοποιήσεων. [ISO/IEC 17000:2004] 

 
 
6. Σχήμα Πιστοποίησης 
 

 Σύστημα Πιστοποίησης το οποίο αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα για τα 
οποία έχουν ισχύ ίδιες καθορισμένες απαιτήσεις, κανόνες και διαδικασίες [ISO/IEC 
17065:2012]. 

 
 

7. Απαιτήσεις Προϊόντος 
 

 Απαίτηση που αφορά άμεσα το προϊόν,  όπως προδιαγράφεται σε πρότυπα 
ή άλλα κανονιστικά έγγραφα που αναγνωρίζονται από το Σχήμα Πιστοποίησης [ISO/IEC 
17065:2012]. 

 
 

8. Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (Government Quality Assurance-GQA) 
 

Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Κρατική Αρχή αποκτά εμπιστοσύνη ότι 

πληρούνται από τον Οργανισμό – Προμηθευτή οι συμβατικές απαιτήσεις που αφορούν 

την ποιότητα [STANAG 4107Ed9].  
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ΑΡΘΡΟ 6 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
1. Η λειτουργία του συστήματος Πιστοποίησης Αμυντικών Υλικών στηρίζεται 

στην ύπαρξη συγκεκριμένων συνιστωσών. Οι συνιστώσες αυτές σε σχέση με την 
διεργασία της Πιστοποίησης απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Οι Φορείς που εμπλέκονται στην Πιστοποίηση Αμυντικού Υλικού είναι οι 
ακόλουθοι: 

 
α. Φορείς του ΥΠΕΘΑ. 

 
β. Ο Κατασκευαστής. 
 
γ. Τρίτοι ανεξάρτητοι Φορείς ελέγχων.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(Πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμοί, 

συμφωνίες τυποποίησης) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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1. Φορείς ΥΠΕΘΑ 
 

α. Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ) 

 
Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) 

έχει ως αποστολή τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας, για τη σύναψη 
συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, για τη σύναψη συμβάσεων εκποίησης 
στρατιωτικού εξοπλισμού, για την Πιστοποίηση συμμόρφωσης νέων προϊόντων με 
Συμφωνίες Τυποποίησης, για την τυποποίηση – κωδικοποίηση του στρατιωτικού 
εξοπλισμού και για την Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας, καθώς και την παρακολούθηση 
της υλοποίησης των μέτρων της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (Άρθρο 
108 του Ν.3978/2011).  
 

β. Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ) 

 
Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ (Άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ.73/2006), είναι η  αρμόδια 

Διεύθυνση της ΓΔΑΕΕ η οποία καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας των υπό προμήθεια Αμυντικών Υλικών και την εκτέλεση σε συνεργασία με τα 
Γενικά Επιτελεία των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια 
συστημάτων και μέσων. 

 

Το Τμήμα Τυποποίησης Πιστοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΤΠ) είναι 
αυτό που: 

 
(1) Σχεδιάζει και συντονίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής, 

Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου Κλιμακίων (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΠΔΠΕΚ) όλους τους 
απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές για την απόδοση Πιστοποιητικού Τύπου νέων 
προϊόντων. 

 
(2) Συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα ελέγχων και δοκιμών και 

εισηγείται την έκδοση Πιστοποιητικού Τύπου. 
 

(3) Συνεργάζεται με τα Γενικά Επιτελεία επί των διαδικασιών 
Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού με τους εμπλεκόμενους αναγνωρισμένους Διεθνείς 
Φορείς και Οργανισμούς. 
 
 

γ. Τα Γενικά Επιτελεία του ΥΠΕΘΑ (Γ.Ε.) 
 
 Τα Γ.Ε. του ΥΠΕΘΑ συντάσσουν και εκφράζουν τις απαιτήσεις τους για 

τα χαρακτηριστικά του Αμυντικού Υλικού με τη μορφή Προδιαγραφών Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΠΕΔ) ή με παραπομπή σε αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή 
πρότυπα, κανονισμούς, διεθνείς και ΝΑΤΟϊκές συμφωνίες τυποποίησης Αμυντικού 
Υλικού. 

 Επιπρόσθετα, τα Γ.Ε. συμμετέχουν στην αξιολόγηση του προς 
Πιστοποίηση Αμυντικού Υλικού με τα μέσα και τα εργαστήρια που διαθέτουν. 
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2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
 

O Κατασκευαστής (Αρχικός Σχεδιαστής – Αρχικός Κατασκευαστής) ευθύνεται 
για την ορθή σχεδίαση, λειτουργία, απόδοση και συμμόρφωση των υλικών που 
κατασκευάζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων και προδιαγραφών που 
εφαρμόζονται σε αυτά (ακόμα και για υλικά τα οποία προμηθεύεται από 
Υποπρομηθευτή του ή κατασκευάζονται σε Yποκατασκευαστή του). 

 
 

3. ΤΡΙΤΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
  
 α. Οι τρίτοι ανεξάρτητοι Φορείς ελέγχων μπορεί να είναι ιδιωτικοί ή 

δημόσιοι Φορείς Πιστοποίησης ή εργαστήρια, κατάλληλα διαπιστευμένοι σύμφωνα με 
τα πρότυπα ISO/IEC 17020 και ISO/IEC17025 για το πεδίο των εργασιών που θα 
πραγματοποιήσουν. 

 
 β. Λόγω των εξειδικευμένων ελέγχων που μπορεί να απαιτηθούν, δύναται 

να ανατεθούν έλεγχοι και δοκιμές σε τρίτους ανεξάρτητους μη διαπιστευμένους Φορείς 
ελέγχων, τα αποτελέσματα των οποίων όμως είναι αποδεκτά από την ΓΔΑΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1. Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ είναι η αρμόδια Δνση της ΓΔΑΕΕ για την παροχή 
υπηρεσιών Πιστοποίησης Αμυντικών Υλικών, ενεργώντας ως Αρχή Πιστοποίησης 
(National Qualification Authority – NQA, National Coordination Authority - NCA) σε 
εθνικό επίπεδο κατά τα πρότυπα της Συμφωνίας Τυποποίησης STANAG-4093 (Mutual 
Acceptance by NATO Member Countries of Qualification of Electronic and Electrical 
Components for Military Use) και της σχετικής επικαλυπτόμενης έκδοσης APP-30. 

 
2. Η οργάνωση και λειτουργία της Δνσης, ως προς την παροχή υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, στηρίζεται στα εμπορικά πρότυπα διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης 
ISO17065:2012 και ISO17067:2013, στην STANAG-4093 και σε διεθνώς 
ακολουθούμενες  πρακτικές (SD-6:Provisions Governing Qualification/Feb 2017/US 
DoD). 

 
3. Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών για θέματα Πιστοποίησης γίνεται 

με την παραπάνω Δνση της ΓΔΑΕΕ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
1. Οι ενέργειες για την Πιστοποίηση του Αμυντικού Υλικού από τους 

εμπλεκόμενους Φορείς ακολουθούν τις παρακάτω επιμέρους διαδικασίες: 
 

α. Αίτηση για Πιστοποίηση Αμυντικού Υλικού  (application). Ο 
ενδιαφερόμενος Κατασκευαστής υποβάλλει στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ αίτηση για την έναρξη 
της διαδικασίας Πιστοποίησης για τα Αμυντικά Υλικά που επιθυμεί να πιστοποιηθούν. Η 
αίτηση συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με τον Κατασκευαστή και το προς 
Πιστοποίηση υλικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α». 

 
β. Ανασκόπηση της αίτησης (application review). Η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ αφού 

λάβει την αίτηση προβαίνει σε ανασκόπησή της εξετάζοντας την πληρότητά της και 
αξιολογεί την δυνατότητα της ΓΔΑΕΕ (διαθεσιμότητα προσωπικού, μέσων, 
εγκαταστάσεων κλπ) να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση. 

 
γ. Αξιολόγηση (evaluation). Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, η 

ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ ορίζει το προσωπικό που θα προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών που 
προκύπτουν από το Σχήμα Πιστοποίησης που θα ακολουθηθεί. Το προσωπικό που 
αναλαμβάνει την αξιολόγηση προβαίνει σε σχεδιασμό των ενεργειών που θα 
ακολουθήσει και σε συνεργασία με τον Κατασκευαστή καταρτίζεται το πρόγραμμα 
επιθεωρήσεων και ελέγχων. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το προσωπικό 
που έχει αναλάβει την Πιστοποίηση του συγκεκριμένου υλικού εισηγείται την 
Πιστοποίηση ή μη του υλικού σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β». 
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γ. Ανασκόπηση της αξιολόγησης (review). Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης υποβάλλονται στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ όπου το αρμόδιο Τμήμα μετά την 
ανασκόπησή τους εισηγείται αιτιολογημένα για την Πιστοποίηση ή μη των εξεταζόμενων 
υλικών. 

 
δ. Απόφαση (certification decision). Την τελική απόφαση για την  

Πιστοποίηση ή μη, τη λαμβάνει ο Δντης της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ λαμβάνοντας υπόψη του τη 
σχετική εισήγηση που προκύπτει από την ανασκόπηση. 

 
ε. Χορήγηση της Πιστοποίησης (certification documentation). Μετά από τη 

θετική απόφαση για την Πιστοποίηση του υλικού εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό που 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Γ». 

 
στ. Κατάλογος πιστοποιημένων προϊόντων (directory of certified products). 

Τα υλικά τα οποία έχουν πιστοποιηθεί καταχωρούνται στο Μητρώο πιστοποιημένων 
Αμυντικών Υλικών που τηρείται στη ΓΔΑΕΕ. 

  
ζ. Παρακολούθηση της συνέχειας της συμμόρφωσης (surveillance). Σε 

περίπτωση που από το Σχήμα Πιστοποίησης που έχει εφαρμοστεί και το πιστοποιητικό 
που έχει εκδοθεί απαιτείται παρακολούθηση της συνέχισης της συμμόρφωσης, θα 
ακολουθούνται οι αντίστοιχες προβλέψεις του Σχήματος Πιστοποίησης. 

 
η. Παρακολούθηση αλλαγών που επηρεάζουν την Πιστοποίηση (changes 

affecting certification). Σε περίπτωση αλλαγής των εφαρμοσμένων προτύπων, 
προδιαγραφών ή των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του υλικού, ο Κατασκευαστής 
δύναται να ζητήσει την επαναπιστοποίηση του υλικού με βάση τα αναθεωρημένα 
στοιχεία. Η ΓΔΑΕΕ μετά από αξιολόγηση του αιτήματος του Κατασκευαστή δύναται να 
ανανεώσει την Πιστοποίηση ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης του υλικού. Στην περίπτωση που απαιτείται επαναξιολόγηση του υλικού 
θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1.α έως 1.δ του παρόντος 
Άρθρου. 

 
θ. Τερματισμός, περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση της Πιστοποίησης 

(termination, reduction, suspension or withdrawal of certification). Όταν ένα υλικό 
παύσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις, η πιστοποίησή του πρέπει να 
αναθεωρηθεί. Ανάλογα με το είδος της μη συμμόρφωσης, η ΓΔΑΕΕ προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για την επαναξιολόγηση του υλικού και αποφασίζει ώστε η 
Πιστοποίηση του υλικού: 

 
 (1) Να συνεχιστεί κάτω από τις νέες προϋποθέσεις που 

διαμορφώνονται. 
 
 (2) Να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της ώστε να μην 

περιλαμβάνονται τα σημεία μη συμμόρφωσης. 
 
 (3) Να ανασταλεί μέχρι να αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες από τον 

Κατασκευαστή 
 



 Γενικές Οδηγίες Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού/1
η
 Έκδοση 

 

 

  - 10 -  
 

 

 (4) Να τερματιστεί λόγω οριστικής μη συμμόρφωσης ή κατόπιν 
επιθυμίας του Κατασκευαστή. 

 
ι. Αρχεία (records). Όλα τα αρχεία που αφορούν τα πιστοποιημένα υλικά 

είναι εμπιστευτικά και τηρούνται στο αρχείο της ΓΔΑΕΕ. Σε περίπτωση που το Σχήμα 
Πιστοποίησης περιλαμβάνει περιοδική επαναξιολόγηση πρέπει να τηρούνται αρχεία για 
τουλάχιστον δύο περιόδους αξιολόγησης, περιλαμβανομένης της τρέχουσας και της 
προηγούμενης Πιστοποίησης (εφόσον υπάρχει). 

 
ια. Παράπονα και ενστάσεις (complains and appeals). Σε περίπτωση που ο 

Κατασκευαστής εκφράσει παράπονα ή ενστάσεις για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, η 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ θα αναθέτει την εξέταση αυτών σε προσωπικό το οποίο δε μετείχε στην 
διαδικασία της αξιολόγησης και ενημερώνει για το αποτέλεσμα τον Κατασκευαστή. 

 
2. Τα παραπάνω διαδικαστικά βήματα παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Διάγραμμα Ροής Διαδικασιών Πιστοποίησης Αμυντικών Υλικών 

  

Τήρηση Αρχείων 

 
Έκδοση εντύπου 
Πιστοποίησης & 

Απόδοση σε 
Κατασκευαστή 

Ενημέρωση Μητρώου 
Πιστοποιημένων 

Αμυντικών Υλικών 

Εν συνεχεία 
παρακολούθηση 
συμμόρφωσης 

(εφόσον απαιτείται) 

Δύναται η ΓΔΑΕΕ 
να προχωρήσει 

στην αξιολόγηση; 
 

Αρχικός έλεγχος 
πληρότητας από 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 

Αίτηση για Πιστοποίηση 
Αμυντικών Υλικών 
ενδιαφερόμενου 
Κατασκευαστή 

Ανάθεση έργου 
αξιολόγησης σε 
Αξιολογητή/ες 

Αξιολόγηση 
Συμμόρφωσης και 

εισήγηση 

Ανασκόπηση από 
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ και 

εισήγηση 

Θετική απόφαση 
για Πιστοποίηση; 

Ενημέρωση 
Κατασκευαστή 

NAI 

OXI 

NAI 

OXI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. Εφόσον μετά την ανασκόπηση της αίτησης του Κατασκευαστή  
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του υλικού, η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ ορίζει με την έκδοση της αντίστοιχης Δγης 
ανάθεσης το προσωπικό που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

 
2. Το προσωπικό που θα αναλάβει την αξιολόγηση μπορεί να είναι ένα άτομο ή 

ομάδα ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εξεταζόμενου υλικού. 
 

3. Καθόσον οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι συναφείς με το αντικείμενο της 
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (όπου εξετάζεται η συμμόρφωση των υλικών με τις 
συμβατικές πλέον απαιτήσεις), τα προσόντα του προσωπικού που αναλαμβάνει την 
αξιολόγηση είναι ανάλογα αυτών του προσωπικού που αναλαμβάνει το έργο της  
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (Εκπρόσωποι Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας - 
ΕΚΔΠ) και περιγράφονται στον αντίστοιχο Κανονισμό. 
 

4. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το αντίστοιχο Μητρώο Στελεχών - 
Εκπροσώπων Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας που τηρείται στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ. 
 

5. Η ΓΔΑΕΕ ενημερώνει αντίστοιχα τον Κατασκευαστή και ακολουθεί η 
διαδικασία της αξιολόγησης με βάση ένα Σχέδιο Αξιολόγησης που καταρτίζεται μετά 
από συνεργασία των αξιολογητών και του Κατασκευαστή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την Πιστοποίηση των υλικών 
περιγράφονται σε Σχήματα Πιστοποίησης (Certification Schemes) και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τον τρόπο επιτήρησης της συμμόρφωσης που ακολουθείται.  Στη ΓΔΑΕΕ 
εφαρμόζοναι τα παρακάτω Σχήματα Πιστοποίησης: 

 
 α. Σχήμα Πιστοποίησης ΓΔΑΕΕ/1α (σε αντιστοιχία με το certification 

scheme 1a  του ISO17067:2013). Η Πιστοποίηση με αυτό το σχήμα γίνεται σε ένα υλικό 
ή σε δείγμα υλικών και αφορά στην Πιστοποίηση του τύπου του υλικού. Δεν 
παρακολουθούνται οι διαδικασίες κατασκευής και ελέγχων των υλικών στο στάδιο της 
μαζικής παραγωγής. Ο Κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό 
εφόσον κατασκευάζει τα υλικά με τις ίδιες πρώτες ύλες και κατασκευαστικές μεθόδους 
του πιστοποιημένου υλικού και κατά την κανονική παραγωγή. Δεν απαιτείται η 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης. 

 
 β. Σχήμα Πιστοποίησης ΓΔΑΕΕ/5 (σε αντιστοιχία με το certification 

scheme 5  του ISO17067:2013). Η Πιστοποίηση με αυτό το σχήμα περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση της συνέχειας της συμμόρφωσης του υλικού, μέσω τυχαίων 
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επανελέγχων σε υλικά που συνεχίζει να κατασκευάζει ο Κατασκευαστής και ελέγχων 
στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται και στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
που εφαρμόζει. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Μετά την ανάθεση της αξιολόγησης, ο Αξιολογητής (ένας ή περισσότεροι) σε 
συνεργασία με τον Κατασκευαστή συμφωνούν και καταρτίζουν ένα Σχέδιο Αξιολόγησης 
με βάση το οποίο θα ελεγχθεί η συμμόρφωση του υλικού. 

 
2. Το Σχέδιο Αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

α. Τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές βάση των οποίων θα 
εξεταστούν και αξιολογηθούν τα υλικά ως προς την συμμόρφωσή τους. 

 
β. Κατάλογο των υλικών, των κυρίων υποσυγκροτημάτων και των 

απαρτίων τους. 
 
γ. Διάγραμμα των διαδικασιών κατασκευής του προϊόντος, που να δείχνει 

τουλάχιστον εκείνα τα σημεία στα οποία θα γίνουν επιθεωρήσεις με σκοπό να 
καταδειχθεί η συμμόρφωση, κάνοντας σαφή αναφορά στην αντίστοιχη διαδικασία 
επιθεώρησης που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.  
 

γ. Τα εργαστήρια ή τις εγκαταστάσεις στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές προς απόδειξη της συμμόρφωσης. 

 
δ. Τις απαραίτητες δοκιμές απόδοσης και λειτουργίας του υλικού στις 

συνθήκες χρήσης για τις οποίες προορίζεται. 
 

3. Ο καθορισμός των ελέγχων και δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν και των 
εργαστηρίων και εγκαταστάσεων που αυτοί θα λάβουν χώρα, θα πρέπει να γίνεται με 
γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους και το οποίο βαρύνει τον Κατασκευαστή  
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

4. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι δοκιμές δύναται να πραγματοποιηθούν: 
 

α. Στα Κέντρα Ελέγχου & Δοκιμών της ΓΔΑΕΕ. 
 
β. Στα εργοστάσια, εργαστήρια και λοιπά Κέντρα Ελέγχου & Δοκιμών των 

αντίστοιχων φορέων των κλάδων των Ε.Δ. 
 
γ. Σε αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου & Δοκιμών εξωτερικού για τα οποία 

υπάρχει εμπιστοσύνη ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους. 
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δ. Σε εξωτερικά εργαστήρια κατάλληλα διαπιστευμένα στα αντίστοιχα 
αντικείμενα ελέγχων. 

 
ε. Στις εγκαταστάσεις του Κατασκευαστή, εφόσον αυτός διαθέτει ανάλογο 

εξοπλισμό, παρουσία του Αξιολογητή. 
 
5. Ο Αξιολογητής μπορεί να απαιτεί πρόσθετους ελέγχους, επανελέγχους και 

δοκιμές που τεκμηριωμένα κρίνει απαραίτητους για την επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσης. Ο τρόπος και ο τόπος εκτέλεσης των παραπάνω ελέγχων  
συμφωνούνται με τον Κατασκευαστή. 
 
 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

6. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο ή είναι απαραίτητο, το Σχέδιο 
Αξιολόγησης δύναται να περιλαμβάνει δοκιμές όπου εξετάζεται η λειτουργία και 
απόδοση των υλικών κάτω από πραγματικές συνθήκες (καταλληλότητα προς χρήση). 

 
7. Οι παραπάνω δοκιμές θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του Κατασκευαστή 

με χρήση εξοπλισμού που διαθέτει. 
 
8. Εάν απαιτούνται δοκιμές με χρήση εξοπλισμού και προσωπικού που 

διαθέτουν τα Γενικά Επιτελεία, αυτό θα γίνεται με προηγούμενη συνεννόηση των 
εμπλεκομένων (ΓΔΑΕΕ, Κατασκευαστή, Γ.Ε.) κατά την κατάρτιση του Σχεδίου 
Αξιολόγησης, όπου θα ρυθμίζονται θέματα δυνατοτήτων, διαθεσιμότητας και κόστους 
των παραπάνω δοκιμών.  

 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
 

9. Σε περίπτωση που προκύψουν μη συμμορφώσεις του υλικού ο Αξιολογητής 
φροντίζει για την ενημέρωση του Κατασκευαστή και παρακολουθεί την εφαρμογή τυχόν 
διορθωτικών ή άλλων ενεργειών που προτείνει ο Κατασκευαστής προς άρση των μη 
συμμορφώσεων. 

 
10. Μετά την λήψη των διορθωτικών ενεργειών επαναλαμβάνονται όσοι έλεγχοι 

και δοκιμές κριθεί ότι απαιτούνται για την συνέχιση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο Αξιολογητής που έχει αναλάβει 

την Πιστοποίηση του συγκεκριμένου υλικού εισηγείται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτηματος «Β» στην ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ την Πιστοποίηση ή μη του υλικού. 
 

2. Το αρμόδιο Τμήμα της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, αφού παραλάβει την εισήγηση του 
Αξιολογητή και την αντίστοιχη τεκμηρίωση, προβαίνει σε ανασκόπηση της αξιολόγησης 
και των ενεργειών που εκτελέστηκαν και στη συνέχεια εισηγείται προς τον Δντη της 
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ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ για την Πιστοποίηση ή μη των εξεταζόμενων υλικών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Η Πιστοποίηση του υλικού ολοκληρώνεται με την έγγραφη βεβαίωση της 

ΓΔΑΕΕ (υπόδειγμα Παραρτήματος «Γ») με την οποία δηλώνεται ότι το υλικό ελέγχθηκε 
και βρέθηκε να συμμορφώνεται προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, πλην των 
εξαιρέσεων, εάν υπάρχουν, οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 
 

2. Όπως αναφέρεται ρητά και στο έντυπο της Πιστοποίησης, η Πιστοποίηση:  
 

 α. Δεν απαλλάσσει των Προμηθευτή από την συμβατική του υποχρέωση 
να παράσχει υλικά τα οποία τεκμηριωμένα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 
 
 β. Δεν εξασφαλίζει την αποδοχή των υλικών από τον Αγοραστή κατά την 
υλοποίηση της προμήθειας. 
 
 γ. Δεν απαλλάσσει από απαιτήσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων στα 
πλαίσια του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ο Κατασκευαστής ή στο 
πλαίσιο της Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας. 
 

3. Τα υλικά τα οποία έχουν πιστοποιηθεί καταχωρούνται στο Μητρώο 
πιστοποιημένων Αμυντικών Υλικών που τηρείται στη ΓΔΑΕΕ. 

 
4. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης είναι τριετής εκτός εάν υπάρξουν λόγοι 

που μπορεί να την επηρεάζουν. Σε περίπτωση αλλαγής των εφαρμοσμένων προτύπων, 
προδιαγραφών ή των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του υλικού, ο Κατασκευαστής 
δύναται να ζητήσει την επαναπιστοποίηση του υλικού με βάση τα αναθεωρημένα 
στοιχεία. Η ΓΔΑΕΕ μετά από αξιολόγηση του αιτήματος του Κατασκευαστή δύναται να 
ανανεώσει την Πιστοποίηση ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης του υλικού. Στην περίπτωση που απαιτείται επαναξιολόγηση του υλικού 
θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9. 

 
5. Ο Κατασκευαστής δύναται να προβάλλει και να διαφημίζει τα υλικά του ως 

Αμυντικά Υλικά πιστοποιημένα από την ΓΔΑΕΕ, χωρίς όμως να αναφέρει ή να υπονοεί 
ότι αυτά είναι τα μοναδικά πιστοποιημένα υλικά ή ότι η ΓΔΑΕΕ προτείνει αυτά έναντι 
άλλων, πιστοποιημένων ή μη. Σε περίπτωση κατάχρησης της παραπάνω δυνατότητας, 
πέραν τυχόν νομικών συνεπειών, η Πιστοποίηση του υλικού θα ανακαλείται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 
1. Η ΓΔΑΕΕ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Κατασκευαστή, οποιουδήποτε 

πιθανού Αγοραστή ή εμπλεκόμενου φορέα, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία 
προκύψει κατά την αξιολόγηση ή από την χρήση του υλικού και για τυχόν νομικές ή 
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ασφαλιστικές ευθύνες ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις προκύψουν σε σχέση με τα 
πιστοποιημένα υλικά ή τις διαδικασίες Πιστοποίησης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
1. Η παροχή των υπηρεσιών Πιστοποίησης από την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ γίνεται 

άνευ κόστους για τους Κατασκευαστές. 
 
2. Σε περιπτώσεις που απαιτούνται έλεγχοι και δοκιμές, που τεκμηριωμένα 

κρίνονται απαραίτητοι στα πλαίσια της Πιστοποίησης σε εργαστήρια εκτός των 
εγκαταστάσεων του Κατασκευαστή, το κόστος των δοκιμών θα αναλαμβάνει ο 
Κατασκευαστής. 

 
3. Στα παραπάνω κόστη περιλαμβάνονται και τυχόν κόστη που προκύπτουν 

από την χρήση εργαστηρίων της ΓΔΑΕΕ (ΚΕΠΠΥ, ΚΕΠΗΥ, Πεδίο Βολής Κοσκίνων), 
των εργαστηρίων των Γενικών Επιτελείων, καθώς και τα κόστη διάθεσης μέσων των 
Ενόπλων Δυνάμεων που τυχόν απαιτηθούν όπως αυτά καθορίζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

 

1. Όλες οι εργασίες για την Πιστοποίηση Αμυντικών Υλικών θα πρέπει να 
γίνονται με τρόπο που δε διαταράσσει την παραγωγική διαδικασία του Κατασκευαστή. 

 
2. Η επικοινωνία του Αξιολογητή γίνεται με τις αντίστοιχες διευθύνσεις ελέγχου 

και διασφάλισης ποιότητας του Κατασκευαστή ή άλλο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εξουσιοδότηση από τη Διοίκηση. Η επικοινωνία του 
Αξιολογητή με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς (Γ.Ε., εργαστήρια, Φορείς 
Πιστοποίησης κλπ) γίνεται μέσω της ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ. Δύναται να γίνεται και απευθείας 
από τον Αξιολογητή μόνον εφόσον του έχει παρασχεθεί σχετική εξουσιοδότηση κατά 
τον ορισμό του. 

 
3. Στον Αξιολογητή θα πρέπει να παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους 

αποθήκευσης, παραγωγής και ελέγχου όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής του υπό 
Πιστοποίηση υλικού, τόσο στις εγκαταστάσεις του Κατασκευαστή όσο και σε αυτές των 
Υποπρομηθευτών/Υποκατασκευαστών του. 

 
4. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται πρόσβαση σε όλη την τεκμηρίωση που 

προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αφορά στην ποιότητα 
συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων, απαρτίων και πρώτων υλών που απαιτούνται για 
την κατασκευή των υλικών, ελέγχους παραγωγής, δοκιμές σε όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας, απορρίψεις υλικών και διαχείριση απορριφθέντων υλικών, 
σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του 
Κατασκευαστή. 

 
5. Ο Αξιολογητής δύναται να παρίσταται βάσει ιδίας εμπειρίας και κρίσης σε 

ελέγχους του Κατασκευαστή κατά την διάρκεια της παραγωγής. Οφείλει δε να 
παρίσταται σε όλες τις δοκιμές και ελέγχους που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις αυτού 
ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια και που αφορούν τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα και τις προδιαγραφές βάση των οποίων γίνεται η Πιστοποίηση των 
εξεταζόμενων υλικών. Η γνωστοποίηση στον Αξιολογητή του ακριβούς τόπου και 
χρόνου εκτέλεσης ελέγχων ή δοκιμών, αποτελεί ευθύνη του Κατασκευαστή. 

 
6. Εφόσον ο Αξιολογητής κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή 

επανέλεγχοι, πέραν των προβλεπομένων στο κοινά αποδεκτό Σχέδιο Αξιολόγησης, 
ενημερώνει τον Κατασκευαστή, προβαίνουν σε κοινά αποδεκτή αναθεώρηση του 
Σχεδίου Αξιολόγησης και συνεχίζει την διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντιρρήσεις από την πλευρά του Κατασκευαστή, ενημερώνεται η ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ 
προκειμένου να αποφανθεί για τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς. 
 

7. Ο χειρισμός των κατασκευαστικών σχεδίων, διαδικασιών, εξοπλισμού και 
λοιπών πληροφοριών και στοιχείων του Κατασκευαστή ή/και των 
Υποπρομηθευτών/Υποκατασκευαστών του, τα οποία περιέρχονται σε γνώση του 
Αξιολογητή ως απόρροια της διαδικασίας Πιστοποίησης, γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ).  
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8. Ο Κατασκευαστής οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Αξιολογητή με 
κοινοποίηση στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, σε περίπτωση αλλαγών εξειδικευμένου προσωπικού, 
πιστοποιημένου εξοπλισμού, χώρου ή διαδικασίας παραγωγής. 

 
9. Μέσα στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας, ο Κατασκευαστής οφείλει να 

διαθέτει στον Αξιολογητή τα απαραίτητα υλικά και μέσα, καθώς και την απαιτούμενη 
διοικητική υποστήριξη και μέσα επικοινωνίας για την εκπλήρωση της αποστολής του. 
Εφόσον είναι δυνατό, διευκολύνουν τη μεταφορά του Αξιολογητή κατά τις εργάσιμες 
ημέρες στους χώρους εργασίας τους ή στους χώρους δοκιμών, με μέσα που 
χρησιμοποιούν για τη μεταφορά του προσωπικού τους. 

 
10. Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ Αξιολογητή και Κατασκευαστή, αμφότεροι 

υποχρεούνται να αναφέρονται εγγράφως στη ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ για επίλυση του θέματος, 
με αντίστοιχη κοινοποίηση εκατέρωθεν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΙΣΧΥΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΙΣΧΥΣ 

 
1. Οι παρούσες Γενικές Οδηγίες ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλες τις 

περιπτώσεις αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού από την ημερομηνία 
υπογραφής τους. 

 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Υπόδειγμα Αίτησης για Πιστοποίηση Αμυντικού Υλικού. 
«Β» Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης - Εισήγησης Αξιολογητή. 
«Γ» Υπόδειγμα Εντύπου Πιστοποίησης. 
«Δ» Υπόδειγμα Εντύπου Πιστοποίησης στην Αγγλική Γλώσσα. 
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ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

 



 A-1  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»   
Στις Γενικές Οδηγίες Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού/1

η
 Έκδοση  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΔΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Αίτηση Αξιολόγησης - Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού 

 

 

Εταιρεία:  

Κωδικός NCAGE (εάν υπάρχει):  

Δνση Επικοινωνίας:  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

Τηλ.:  

Δνση ηλ.ταχυδρομείου:  

Ονομασία Υλικού:  

Περιγραφή Υλικού:  

 

 

 

Απαιτήσεις συμμόρφωσης:  

  

  

Συνημμένα:  

  

  

 

 

Ημ/νία: 

 

Υπεύθυνος Εταιρείας: 

Όνομα: 

Τηλ.: 

Δνση Ηλ.Ταχ.: 

Υπογραφή: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
 



 Β-1  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
Στις Γενικές Οδηγίες Πιστοποίησης Αμυντικού Υλικού/1

η
 Έκδοση  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΔΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Αμυντικού Υλικού 

 

Αρ. Αίτησης/Φακέλου:  

Εταιρεία:  

Περιγραφή υλικού:  

Αξιολογητής/ες:  

Αρ.Πρωτ. Ανάθεσης:  
 

α/α Περιγραφή διαδικασίας ΝΑΙ ΟΧΙ Παρατηρήσεις 

1. Προκαταρτικές ενέργειες    

1.1 Απαιτείται η προσκόμιση από τον Κατασκευαστή 
επιπλέον στοιχείων για το προς Πιστοποίηση υλικό 
πέρα από αυτά που υπέβαλλε με την αίτησή του; 

  
 

1.2 Καταρτίστηκε κοινά αποδεκτό Σχέδιο Αξιολόγησης με 
τον Κατασκευαστή; 

  
 

1.3 Απαιτείται η εκτέλεση Ελέγχων και Δοκιμών από 
εξωτερικούς Φορείς και Εργαστήρια; 

  
 

1.4 Έγινε επικοινωνία με εξωτερικούς Φορείς Ελέγχων και 
Δοκιμών; 

  
 

1.5 Υπάρχει η δυνατότητα εκ μέρους τους, της εκτέλεσης 
των σχεδιασμένων ελέγχων και δοκιμών; 

  
 

1.6 Ο Κατασκευαστής συμφώνησε στην ανάληψη του 
σχετικού κόστους; 

  
 

1.7 Υπάρχει διαθεσιμότητα των υλικών προς αξιολόγηση;    

1.8 Υπάρχουν διαθέσιμες από τον Κατασκευαστή οι 
σχετικές προδιαγραφές και πρότυπα; 

  
 

     

2. Αξιολόγηση Κατασκευαστικών Δυνατοτήτων    

2.1 Ο Κατασκευαστής εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας (ΣΔΠ); 

  
 

2.2 Το ΣΔΠ που εφαρμόζει είναι πιστοποιημένο από 
κάποιο διαπιστευμένο Φορέα; 

  
 

2.3 Έγινε επιθεώρηση του ΣΔΠ στα βασικά του σημεία 
κατά την αξιολόγηση; 

  
 

2.4 Έγινε επιθεώρηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του    
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υλικού; 

2.5 Υπάρχει διάγραμμα ροής (φασεολόγιο) που 
χρησιμοποιεί το προσωπικό; 

  
 

2.6 Το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγική 
διαδικασία είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο; 

  
 

2.7 Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα 
μετρήσεων και ελέγχων; 

  
 

2.8 Ακολουθείται πρόγραμμα διακρίβωσης των οργάνων;    

2.9 Εφαρμόζεται το πρόγραμμα ποιοτικών έλεγχων και 
επιθεωρήσεων στα απαιτούμενα σημεία της 
παραγωγικής διαδικασίας; 

  
 

     

3. Αξιολόγηση συμμόρφωσης του υλικού    

3.1 Εκτελέστηκαν όλες οι σχεδιασμένες δοκιμές και έλεγχοι 
παρουσία του Αξιολογητή; 

  
 

3.2 Συμπληρώθηκαν τα σχετικά δελτία δοκιμών;    

3.3 Έγιναν δοκιμές σε εξωτερικά εργαστήρια;    

3.4 Παραλήφθηκαν τα σχετικά δελτία δοκιμών;    

3.4 Απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές;    

3.5 Τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι επαρκή;    

 

4. Συνημμένα 

 

 

 

 

 

5. Εισήγηση 

 

 

 

 

 

Ημ/νία: 

 

Στοιχεία Αξιολογητή: 

Όνομα: 

Τηλ.: 

Δνση Ηλ.Ταχ.: 

Υπογραφή: 
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Σημείωση: Το παρόν πιστοποιητικό υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της τελευταίας σελίδας. Οιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, κατασκευή ή την παραγωγική διαδικασία μπορούν να τερματίσουν την ισχύ του 
παρόντος πιστοποιητικού. 

 Σελίδα 1 από 3 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

ΔΝΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ  
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Πιστοποιητικού: xxx/xxxx 

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΤΥΠΟΥ  
Σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης ΓΔΑΕΕ/XXX 

 

Το παρόν πιστοποιητικό αναφέρεται στο προϊόν: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Με αριθμό ονομαστικού: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Που κατασκευάζεται από: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 

Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι όλες οι προβλέψεις σχετικά με την αξιολόγηση και την 
απόδοση που περιγράφονται στο πρότυπο: 

1. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
2. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ικανοποιούνται και το προϊόν εκπληρώνει όλες τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Ημερομηνία Λήξης Ισχύος: 

 

 

 

 

 

  

Για τη ΓΔΑΕΕ 

 

(Ονοματεπώνυμο, Θέση) 
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Σημείωση: Το παρόν πιστοποιητικό υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της τελευταίας σελίδας. Οιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, κατασκευή ή την παραγωγική διαδικασία μπορούν να τερματίσουν την ισχύ του 
παρόντος πιστοποιητικού. 

 Σελίδα 2 από 3 

 

 

Αριθμός Πιστοποιητικού: xxx/xxxx 

 

  

2. Υλικά που καλύπτει το παρόν Πιστοποιητικό 

Ονομασία Υλικού Περιγραφή Υλικού Εφαρμοζόμενα Πρότυπα 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

3. Χρήση/Περιορισμοί 

. 

. 

. 

. 

 

4. Τεκμηρίωση   

Ταυτότητα Εγγράφου Περιγραφή 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

  

1. Ιστορικό Πιστοποιητικού 

Αρ. Αναθεώρησης Περιγραφή Ημερομηνία Έκδοσης 
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Σημείωση: Το παρόν πιστοποιητικό υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της τελευταίας σελίδας. Οιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, κατασκευή ή την παραγωγική διαδικασία μπορούν να τερματίσουν την ισχύ του 
παρόντος πιστοποιητικού. 

 Σελίδα 3 από 3 

 

 

Αριθμός Πιστοποιητικού: xxx/xxxx 

 

5. Όροι και Προϋποθέσεις 

Το παρόν Πιστοποιητικό υπόκειται στους κάτωθι όρους και Προϋποθέσεις: 

- Το Πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τα υλικά που αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

- Τα υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας του Κατασκευαστή 

- Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία στην 1η 
σελίδα. 

- Τα υλικά που καλύπτει το παρόν Πιστοποιητικό συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
των Γενικών Οδηγιών Πιστοποίησης Αμυντικών Υλικών της ΓΔΑΕΕ και του Σχήματος 
Πιστοποίησης που ακολουθήθηκε. 

Το παρόν Πιστοποιητικό παύει να ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις: 

- Αλλαγές στην σχεδίαση ή την παραγωγική διαδικασία των υλικών. 

- Αλλαγές ή προσθήκες στα πρότυπα στα οποία στηρίζεται η τεκμηρίωση της 
συμμόρφωσης του υλικού με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. 

- Μη συμμόρφωση του Κατασκευαστή με το συμφωνημένο πρόγραμμα 
παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή/και του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας που ακολουθεί, στα πλαίσια του Σχήματος Πιστοποίησης που 
ακολουθήθηκε. 

. 

. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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Notice: The certificate is subject to terms and conditions according to the last page. Any significant changes in design, 
construction or production process may render this certificate invalid. 

 Page 1 of 3 

 

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 
GENERAL DIRECTORATE FOR DEFENCE 

INVESTMENTS AND ARMAMENTS 
 

OFFSET BENEFITS AND QUALITY 
ASSURANCE DIRECTORATE 

Certificate Number: xxx/xxxx 

TYPE  CERTIFICATE  
According to Certification Scheme GDDIA/XXX 

 

This certificate applies to the product: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

With Part Number: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Produced by: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

In the manufacturing plant: 

ΧXXXΧΧΧΧΧ 

 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and the performance 
described in the standard: 

1. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
2. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

are applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. 

 

Issue Date: 

Valid through: 

 

 

 

 

 

  

On behalf of GDDIA 

 

(Name, Title) 
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Notice: The certificate is subject to terms and conditions according to the last page. Any significant changes in design, 
construction or production process may render this certificate invalid. 
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Certificate Number: xxx/xxxx 

 

  

2. Products Covered by this Certificate 

Product Name Product Description Applied Standards 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

3. Application/Limitation 

  

  

  

  

 

4. Documentation   

Document ID Description 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1. Certificate History 

Revision Number Description Date of Isuue 
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Notice: The certificate is subject to terms and conditions according to the last page. Any significant changes in design, 
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Certificate Number: xxx/xxxx 

 

5. Terms and Conditions 

The certificate is subject to the following terms and conditions:  

- The Certificate is only valid for the products listed in Box 2. 

- The products are to be used in accordance with the manufacturer installation and 
operation instructions  

- The Certificate remains valid through the date mentioned in page 1. 

- The products covered by this certificate have been found to comply with the 
requirements of GDDIA’s Provisions Governing Product Certification and the applied 
Product Certification Scheme. 

The following may render this Certificate invalid: 

- Changes in the design or construction of the product(s) 

- Changes or amendments in the standard(s) which form the basis for documenting 
compliance with the requirements 

- Customer fails to comply with the agreed surveillance of the Factory Production 
Control and/or Quality System according to the applied Certification Scheme. 

  

  

 

 

END OF CERTIFICATE 

 


