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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΛΟΤ ISO 26000:2010

Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των
οργανισμών

Guidance on social responsibility

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων
τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο

Conformity assessment
Requirements for the operation of
various types of bodies performing
inspection

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17024:2012

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐ Γενικές
απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης
προσώπων

Conformity assessment ‐ General
requirements for bodies operating
certification of persons

ΕΛΟΤ EN ISΟ/IEC 17030 :2009

Αξιολόγηση συμμόρφωσης ‐ Γενικές
απαιτήσεις για σήματα συμμόρφωσης
τρίτου μέρους

Conformity assessment ‐ General
requirements for third‐party marks
of conformity

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης
προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών

Conformity assessment ‐
Requirements for bodies certifying
products, processes and services

ΕΛΟΤ EN ISO/ΙΕC 17000:2005

Αξιολόγηση συμμόρφωσης ‐ Λεξιλόγιο
και γενικές αρχές

Conformity assessment ‐ Vocabulary
and general principles

EΛΟΤ EN ISO 50001:2011

Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας ‐
Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης

Energy management systems –
Requirements with guidance for use

ΕΛΟΤ ISO ΟΔΗΓΟΣ 73:2014

Διαχείριση της διακινδύνευσης –
Λεξιλόγιο

Risk management – Vocabulary

ISO 21500:2012

Οδηγός για διοίκηση έργων

Guidance on project management

ΕΛΟΤ ISO/TS 22002‐2:2015

Προαπαιτούμενα για την ασφάλεια
τροφίμων – Μέρος 2: Υπηρεσίες
τροφοδοσίας

Prerequisite programmes on food
safety ‐ Part 2: Catering

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 27001:2017

Τεχνολογία πληροφοριών ‐ Τεχνικές
ασφάλειας ‐ Συστήματα διαχείρισης της
ασφάλειας πληροφοριών ‐ Απαιτήσεις

Information technology ‐ Security
techniques ‐Information security
management systems ‐
Requirements

ΕΛΟΤ CEN/TS 16555‐1:2014

Διαχείριση της καινοτομίας ‐ Μέρος 1 :
Σύστημα διαχείρισης της καινοτομίας

Innovation management – Part 1 :
Innovation management system

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22716:2010

Καλλυντικά ‐ Ορθή Βιομηχανική Πρακτική
(GMP) ‐ Κατευθυντήριες γραμμές για
Ορθή Βιομηχανική Πρακτική

Cosmetics ‐ Good Manufacturing
Practices (GMP) ‐ Guidelines on
Good Manufacturing Practices

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301 :2014

Κοινωνική ασφάλεια σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης – Συστήματα
διαχείρισης της επιχειρησιακής
συνέχειας – Απαιτήσεις

Societal security ‐ Business continuity
Management systems —
Requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ 15628:2014

Συντήρηση – Καταλληλότητα
προσωπικού συντήρησης

Maintenance ‐ Qualification of
maintenance personnel

ΕΛΟΤ EN ISO 15189 E3:2012

Ιατρικά εργαστήρια ‐ Απαιτήσεις
ποιότητας και ικανότητας

Medical laboratories ‐ Requirements
for quality and competence (ISO
15189:2012)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021‐1 :2015

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ‐
Μέρος 1: Απαιτήσεις

Conformity assessment ‐‐
Requirements for bodies providing
audit and certification of
management systems ‐‐ Part 1:
Requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Ε3

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ‐
Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση
του

Environmental management
systems — Requirements with
guidance for use

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 Ε2

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ‐
Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο

Quality management systems —
Fundamentals and vocabulary

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 Ε4

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ‐
Απαιτήσεις

Quality management systems —
Requirements

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 Ε3

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

General requirements for the
competence of testing and
calibration laboratories

ΕΛΟΤ EN 16247‐1:2012

Ενεργειακές επιθεωρήσεις ‐ Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις

Energy audits ‐ Part 1: General
requirements

ΕΛΟΤ ISO 45001:2017

Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία ‐ Απαιτήσεις και
οδηγίες εφαρμογής

Occupational health and safety
management systems —
Requirements with guidance for use

ΕΛOT ISO 31000:2018

Διαχείριση της διακινδύνευσης ‐
Κατευθυντήριες οδηγίες

Risk management – Guidelines

ΕΛΟΤ EN ISO 19011 E2:2011

Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων
διαχείρισης

Guidelines for auditing management
systems

ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005

Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας
τροφίμων ‐ Απαιτήσεις για τους
οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων

Food safety management systems ‐
Requirements for any organization in
the food chain

ΕΛΟΤ EN ISO 14004 Ε2:2016

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ‐
Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την
εφαρμογή

Environmental management systems
‐ General guidelines on
implementation (ISO 14004:2016)

CEN/TR 15592:2007

Υπηρεσίες υγείας ‐ Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας ‐ Οδηγός για
τη χρήση του ΕΝ ISO 9004:2000 στις
υπηρεσίες υγείας για βελτίωση της
επίδοσης

Health services ‐ Quality
management systems ‐ Guide for the
use of EN ISO 9004:2000 in health
services for performance
improvement

ΕΛΟΤ EN ISO 13485 Ε4:2016

Προϊόντα για ιατρική χρήση ‐ Συστήματα
διαχείρισης της ποιότητας ‐ Απαιτήσεις
συστήματος για κανονιστικούς σκοπούς

Medical devices ‐ Quality
management systems ‐
Requirements for regulatory
purposes (ISO 13485:2016)

ΕΛΟΤ 1429:2008

Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για
την υλοποίηση έργων δημοσίου
χαρακτήρα ‐ Απαιτήσεις

Managerial capability of
organizations implementing projects
of public interest ‐ Requirements

ΕΛΟΤ 1431.01:2008

Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για
την υλοποίηση έργων δημοσίου
χαρακτήρα ‐ Οδηγός εφαρμογής του
ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής

Managerial capability of
organizations implementing projects
of public interest ‐ Guide for the
application of ΕΛΟΤ 1429 for
organizations implementing projects
of public works

ΕΛΟΤ 1431.02:2008

Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για
την υλοποίηση έργων δημοσίου
χαρακτήρα ‐ Οδηγός εφαρμογής του
ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών

Managerial capability of
organizations implementing projects
of public interest ‐ Guide for the
application of ΕΛΟΤ 1429 for
organizations implementing public
supply contracts and public service
contracts

ΕΛΟΤ 1431.03:2008

Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για
την υλοποίηση έργων δημοσίου
χαρακτήρα ‐ Οδηγός εφαρμογής του

Managerial capability of
organizations implementing projects
of public interest ‐ Guide for the

ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης
συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα

application of ΕΛΟΤ 1429 for
organizations implementing certain
actions by own means

ΕΛΟΤ ΤΠ 1449:2015

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, την απονομή και τη
χρήση του σήματος προσβασιμότητας σε
οργανισμούς φιλικούς σε άτομα με
αναπηρία (ΑμεΑ)

Conformity assessment ‐
Requirements of conformity
assessment, the attestation and the
use of mark of accessibility to
organizations friendly to citizens with
disabilities

ΕΛΟΤ ΤΠ 1454:2015

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, την απονομή και τη
χρήση του σήματος ποιότητας και τη
λειτουργία και τήρηση Μητρώου
εμπορικών καταστημάτων που
εφαρμόζουν το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452

Conformity assessment ‐
Requirements of conformity
assessment, attestation and use of
quality mark and operation of
relevant Register of enterprises in
the retail sector implementing ΕΛΟΤ
1452

ΕΛΟΤ 1452:2015

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
εμπορικών καταστημάτων ‐ Απαιτήσεις
και συστάσεις

Quality management systems in
enterprises of retail sector ‐
Requirements and recommendations

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ISO/IEC TS 17023:2013

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης —
Κατευθυντήριες οδηγίες για τον
προσδιορισμό της διάρκειας
επιθεωρήσεων συστήματος διαχείρισης

Conformity assessment ‐‐ Guidelines
for determining the duration of
management system certification
audits

ISO 17100:2015

Υπηρεσίες ‐ Μετάφραση ‐ Απαιτήσεις για
την παροχή υπηρεσίας

Translation services — Requirements
for translation services

ISO 19600:2014

Συστήματα διαχείρισης νομικής
συμμόρφωσης

Compliance management systems ‐‐
Guidelines

ΕΛΟΤ ISO 10002 E2:2014

Διαχείριση της Ποιότητας ‐ Ικανοποίηση
πελατών ‐ Κατευθυντήριες οδηγίες για το
χειρισμό παραπόνων εντός των
οργανισμών

Quality management ‐ Customer
satisfaction ‐ Quidelines for
complaints handling in organizations

EN 16992:2017

Επαγγελματική επάρκεια για
Τελωνειακούς Αντιπροσώπους

Competency for Customs
Representatives

ISO 37101

Συστήματα διαχείρισης της βιωσιμότητας
πόλεων — Απαιτήσεις και οδηγίες χρήσης

Sustainable development in
communities — Management system
for sustainable development —
Requirements with guidance for use

ISO 37120

Βιώσιμες πόλεις ‐ Δείκτες επιδόσεων για
τις υπηρεσίες των πόλεων και την
ποιότητα ζωής

Sustainable Development in
Communities — Indicators for City
Services and Quality of Life

EN 15224 : 2016

Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ‐
ΕΝ ΙSO 9001:2015 για υγειονομική
περίθαλψη

Quality management systems ‐ EN
ISO 9001:2015 for healthcare

ISO 37100:2016

Βιωσιμότητα των πόλεων — Λεξιλόγιο

Sustainable development of
communities — Vocabulary

CEN/DLC Guide 10:2017

Πολιτική για τη διάδοση, τις πωλήσεις και
το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των
Δημοσιεύσεων της CEN‐CENELEC

Policy on dissemination, sales and
copyright of CEN‐CENELEC
Publications

ΕΛΟΤ ΕΝ 31010:2010

Διαχείριση διακινδύνευσης ‐ Τεχνικές
αξιολόγησης διακινδύνευσης

Risk management ‐ Risk assessment
techniques

ISO 20121:2012

Συστήματα διαχείρισης βιωσιμότητας
εκδηλώσεων‐Απαιτήσεις με οδηγίες
εφαρμογής

ISO/IEC TS 17027:2014

Αξιολόγηση συμμόρφωσης ‐ Όροι και
ορισμοί εννοιών της επαγγελματικής
επάρκειας για την πιστοποίηση
προσώπων

Event sustainability management
systems – Requirements with
guidance for use
Conformity assessment ‐‐ Vocabulary
related to competence of persons
used for certification of persons

ISO/TS 22002‐1 :2009

Προαπαιτούμενα προγράμματα για την
ασφάλεια τροφίμων – Μέρος 1:
Παραγωγή τροφίμων

Prerequisite programmes on food
safety ‐ Part 1: Food manufacturing

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28803:2012

Εργονομία στην αλληλεπίδραση
ανθρώπου‐συστήματος ‐ Εφαρμογή των
Διεθνών προτύπων για άτομα με ειδικές
ανάγκες

Ergonomics of the physical
environment ‐ Application of
international standards to people
with special requirements (ISO
28803:2012)

ISO 22004:2014

Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας
τροφίμων ‐ Οδηγίες εφαρμογής του ISO
22000

Food safety management systems ‐‐
Guidance on the application of ISO
22000

EN ISO/IEC 17067

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐ Βασικά
στοιχεία της πιστοποίησης προϊόντος και
οδηγίες για σχήματα πιστοποίησης
προϊόντος

Conformity assessment ‐
Fundamentals of product
certification and guidelines for
product certification schemes
(ISO/IEC 17067:2013)

ISO 39001:2012

Συστήματα διαχείρισης της οδικής
ασφάλειας ‐ Απαιτήσεις και οδηγίες
εφαρμογής

Road traffic safety (RTS)
management systems —
Requirements with guidance for use

ΕΛΟΤ ΕΝ 15603:2010

Ενεργειακή επίδοση κτιρίων ‐ Ολική
χρήση ενέργειας και ορισμός ενεργειακών
κατηγοριών

Energy performance of buildings ‐
Overall energy use and definition of
energy ratings

ΕΛΟΤ EN 16942:2018

Καύσιμα ‐ Αναγνωριστικά της
συμβατότητας καυσίμων με οχήματα ‐
Γραφικά σύμβολα για την πληροφόρηση
καταναλωτή

Fuels ‐ Identification of vehicle
compatibility ‐ Graphical expression
for consumer information

ΕΛΟΤ ΕΝ 16872:2018

Παροχή υπηρεσιών Υγείας από Ιατρούς
Ομοιοπαθητικής (MDQH) — Απαιτήσεις

Services of Medical Doctors with
additional qualification in
Homeopathy (MDQH) ‐
Requirements for health care
provision by Medical Doctors with
additional qualification in
Homeopathy

ISO 55000:2014

Διαχείριση παγίων ‐ Επισκόπηση, Αρχές
και ορολογία

Asset management ‐‐ Overview,
principles and terminology

ISO 41001:2018

Διαχείριση εγκαταστάσεων ‐ Συστήματα
διαχείρισης ‐ Απαιτήσεις με οδηγίες
χρήσης

Facility management ‐‐ Management
systems ‐‐ Requirements with
guidance for use

ISO 55001:2014

Διαχείριση παγίων ‐ Συστήματα
διαχείρισης ‐ Απαιτήσεις

Asset management ‐‐ Management
systems ‐‐ Requirements

ISO/IEC TS 17021‐10:2018

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης ‐
Απαιτήσεις για φορείς που παρέχουν
επιθεώρηση και πιστοποίηση
συστημάτων διαχείρισης ‐ Μέρος 10:
Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας

Conformity assessment ‐‐
Requirements for bodies providing
audit and certification of
management systems ‐‐ Part 10:
Competence requirements for

για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση
συστημάτων διαχείρισης για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία

auditing and certification of
occupational health and safety
management systems

ISO/TS 22002‐1:2009

Prerequisite programmes on food
safety ‐‐ Part 1: Food manufacturing

ISO 37001:2016

Anti‐bribery management systems ‐‐
Requirements with guidance for use

ISO 21001:2018

Educational organizations ‐‐
Management systems for
educational organizations ‐‐
Requirements with guidance for use

ISO 9004:2018

Quality management ‐‐ Quality of an
organization ‐‐ Guidance to achieve
sustained success

ISO 20700:2017

Guidelines for management
consultancy services

