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Hellas Cert

 Η Hellas Cert, είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων 

Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον 

προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

 ISO/IEC 17020

 ISO/IEC 17021 

 ISO/IEC 17024 

 ISO/IEC 17025 

 ISO/IEC 17065



Σκοπός Ίδρυσης της Hellas Cert

 Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι:

 η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση»,

 η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών 

μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης - Πιστοποίησης,

 η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την 

παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία,

 η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.



Διαδίδοντας τις έννοιες 

Ποιότητα, Επιθεώρηση, Πιστοποίηση:

 Βελτιώνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών

 Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων

 Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη λειτουργία των Φορέων



Τα μέλη μας 



Φορείς πιστοποίησης – επαλήθευσης

(αρ.19Α παρ. 11 του Ν.4062/12) 

 11. Τα στοιχεία των εκθέσεων επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους 

φορείς (φορείς επαλήθευσης), οι οποίοι οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα 

διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις πλέον 

πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων:

 α) κατά το πρότυπο ISO 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης 

και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση 

ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή

 β) κατά το πρότυπο ISO 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης 

προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.



Διαδικασία επαλήθευσης 



Διαδικασία επαλήθευσης  

 Σκοπός

 είναι η επιβεβαίωση και επαλήθευση των εκτελωνισμένων 

(οποιαδήποτε στιγμή) καυσίμων από την εταιρία, που πωλήθηκαν από 

την ίδια εταιρία, στην εγχώρια αγορά, κατά το τελευταίο 

ημερολογιακό έτος (1/1 – 31/12) για τις χρήσεις που προβλέπονται 

στην παρ. 1 του αρ. 19Α Ν. 4062/12.

 Ενδεικτικά – κίνηση οδικών οχημάτων



Διαδικασία επαλήθευσης 

«Άρθρο 19Α

 παρ. 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αφενός στα καύσιμα 

που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη 

οδικών κινητών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), των γεωργικών 

και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη 

θάλασσα και αφετέρου στον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται στα οδικά 

οχήματα.



Διαδικασία επαλήθευσης 

 Τα καύσιμα που συνήθως συναντάμε είναι 

 Ορυκτά καύσιμα 

 Βενζίνες 

 Ντίζελ κίνησης 

 LPG - CMG

 Βιοκαύσιμα 

 Βιοντίζελ

 Βιοαιθανόλη



Διαδικασία επαλήθευσης 

 Για να επαληθευτεί εκάστοτε ποσότητα ανά τύπο καυσίμου θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 

αποδεικτικά έγγραφα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή 

 Ισοζύγιο μάζας ανά τύπο καυσίμου 

 Εκτελωνισμοί 

 Παραλαβές / αποδεικτικά ζύγισης φορτίου στις εγκαταστάσεις 

 Σύστημα εισροών / εκροών

 Δελτία αποστολής / Τιμολόγια 

 Πωλήσεις

 Βεβαιώσεις αειφορίας βιοκαυσίμων (PoS)

 Πιστοποιητικά αειφορίας

 Οποιαδήποτε στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν συμμόρφωση



Συμπλήρωση της Βεβαίωσης 
Βεβαίωση Επαλήθευσης 

Ο φορέας επαλήθευσης πιστοποιεί ότι η εταιρία

Επωνυμία Eταιρίας ΑΕ

Διεύθυνση, ΤΚ-0001, Ελλάδα

με

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Αξιολογήθηκε σύμφωνα με:

Νόμος 4062/2012



Συμπλήρωση της Βεβαίωσης 
 Έπειτα από έλεγχο της εταιρίας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την εφαρμογή του Νόμου 4062/2012, με στόχο τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη χρήση των καυσίμων όπως 

αυτές ορίζονται από τον νόμο, επαληθεύονται τα παρακάτω στοιχεία για την 

περίοδο 01/01/2020 έως την 31/12/2020:

 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 

υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος προκύπτει ότι: η 

μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με την 

τιμή βάσης που έχει οριστεί για το έτος 2010, υπολογίζεται σε 3,3 %.

Καύσιμα που διέθεσε η Εταιρία στην εγχώρια αγορά 

το έτος 2020, τα οποία έχουν εκτελωνιστεί από την ίδια την 

Εταιρεία

Ποσότητα

Μονάδα 

μέτρησης

(λίτρα ή κιλά)



Ομάδες προμηθευτών 

 Κοινή δήλωση 

Διαφορετικές εταιρίες 

Βεβαιώσεις επαλήθευσης για κάθε εταιρία από 

φορέα πιστοποίησης - επαλήθευσης 



Σας ευχαριστώ


