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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Τι πωλεί ο ΕΛΟΤ, πως και γιατί 
 

1.1. Πωλήσεις Προτύπων και άλλων τυποποιητικών εγγράφων ενταγμένων στην Ελληνική 

Τυποποίηση 

O ΕΛΟΤ πωλεί τα Πρότυπα και τα λοιπά τυποποιητικά έγγραφα (σχέδια Προτύπων, Τεχνικές Συμφωνίες, 

Τεχνικές Εκθέσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ.) που είναι ενταγμένα στην Ελληνική Τυποποίηση, είτε 

αυτά είναι αμιγώς ελληνικά (χαρακτηρίζονται από το πρόθεμα ΕΛΟΤ) είτε είναι ευρωπαϊκά ή διεθνή 

Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά (και χαρακτηρίζονται από το πρόθεμα ΕΛΟΤ ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC, ΕΛΟΤ ΕΝ IEC, και ΕΛΟΤ ISO, ΕΛΟΤ IEC, ΕΛΟΤ ETS ) *. Τα ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά πρότυπα διατίθενται στην αγγλική και μέρος αυτών στην 

ελληνική γλώσσα.  

* Για τις ανάγκες του παρόντος, όλα αυτά χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 

1.2. Πωλήσεις Προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγγράφων μη ενταγμένων στην Ελληνική 

Τυποποίηση* 

1.2.1 Ο ΕΛΟΤ ως αποκλειστικός στην Ελλάδα εκπρόσωπος των διεθνών οργανισμών ISO/IEC πωλεί τα 

Διεθνή Πρότυπα των οργανισμών αυτών, οι δε όροι πώλησης διέπονται από τις συμφωνίες και τους 

κανονισμούς που οι οργανισμοί αυτοί επιβάλλουν στα μέλη τους (π.χ. ISO POCOSA 2017(2022), IEC 

Sales Policy, CEN/CENELEC IR2, CEN/CENELEC GUIDES 8&10). 

1.2.2 Ο ΕΛΟΤ πωλεί Πρότυπα Άλλων Χωρών, εθνικά ή μη, Οργανισμών Τυποποίησης (DIN, AFNOR, BSI, 

ANSI, ASTM κλπ.) με όρους πώλησης που διέπονται είτε από διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 

μεταξύ ΕΛΟΤ και αντίστοιχα των οργανισμών αυτών (βλ. συμφωνία με το ASTM), είτε ως μεσάζοντες 

για την εξυπηρέτηση των πελατών του ΕΛΟΤ. Τα Πρότυπα αυτά ΔΕΝ χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα 

ΕΛΟΤ. 

* Για τις ανάγκες του παρόντος, όλα αυτά χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως Διεθνή Πρότυπα ή Πρότυπα 

Άλλων Χωρών 

1.3. Τρόπος πώλησης Προτύπων 
 

Τα Πρότυπα της κατηγορίας 1.1 και 1.2.1 πωλούνται κυρίως σε ηλεκτρονική μη αναθεωρούμενη μορφή 

(PDF), στην οποία ενυπάρχει υδατογράφημα / σελίδα με το όνομα της εταιρείας ή του αγοραστή ή του 

χρήστη ή και των δύο, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της παραγγελίας. Τα πρότυπα 

της κατηγορίας 1.2.2  πωλούνται σύμφωνα με τους όρους των Οργανισμών που τα εκδίδουν. 

Εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο η αγορά προτύπων σε έντυπη μορφή, επιβαρύνεται με 

ποσοστό 20%, επί της τιμής τιμοκαταλόγου του προτύπου, καθώς και με έξοδα της αντικαταβολής αν 

αυτό αποσταλεί ταχυδρομικά. 

1.4. Γιατί πωλούνται τα Πρότυπα και τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα 
 

Ο ΕΛΟΤ, όπως και οι υπόλοιποι Οργανισμοί Τυποποίησης, στηρίζεται στις πωλήσεις των Προτύπων 

προκειμένου να χρηματοδοτεί τις διαδικασίες τυποποίησης. Αποτελεί το θεματοφύλακα και έχει τα 

αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών 

Τυποποίησης επί των τυποποιητικών εγγράφων  που διαθέτει στη χώρα και αποδίδει σε αυτούς το 

προβλεπόμενο αντίτιμο. 

Αναπαραγωγή* των τυποποιητικών εγγράφων της κατηγορίας 1.1 ή 1.2.1 επιτρέπεται ΜΟΝΟ μετά από 

άδεια του ΕΛΟΤ, για συγκεκριμένο σκοπό και σε συγκεκριμένη μορφή, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι 

δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του. Η αναπαραγωγή των προτύπων μπορεί να  γίνει μόνο στην 

πρωτότυπη μορφή τους (είτε αυτά είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) και υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτά έχουν νόμιμα αγοραστεί. 

Θα πρέπει σημειωθεί ότι ο ΕΛΟΤ δεν παρέχει σχέδια ή φωτογραφίες για θέματα αναπαραγωγής, 

χωριστά από το υπόλοιπο πρότυπο ή σε άλλο μορφότυπο κλπ.. Η προμήθεια των τυποποιητικών 

εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ (Κηφισού 50, 

121 33 Περιστέρι (www.elot.gr)) είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο sales@elot.gr. 

Για την τιμολογιακή πολιτική, λήφθηκε υπόψη το Άρθρο 6 «Πρόσβαση των ΜΜΕ στα πρότυπα” του ΕΚ 

1025/2012 για την Τυποποίηση. 

 *Αναπαραγωγή είναι η χρησιμοποίηση κάποιου εκ των τυποποιητικών εγγράφων της κατηγορίας 1.1 

ή 1.2.1, ώστε να αντιγραφούν τα περιεχόμενά του σε άμεσα ή έμμεσα ευδιάκριτη μορφή και 

περιλαμβάνει μεθόδους όπως φωτοτύπηση, εκτύπωση, δημιουργία μικροφίλμ, μεταγραφή, 

ψηφιοποίηση, μεταφορά δεδομένων κλπ. 

http://www.elot.gr)/
mailto:sales@elot.gr
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2. Πνευματικά δικαιώματα των προτύπων του ΕΛΟΤ 

Με τη δημιουργία Προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγγράφων, ο ΕΛΟΤ αποκτά πάνω στο τελικό 

κείμενο πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το 

δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του 

προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).    

Όλα τα πρότυπα αλλά και τα λοιπά διαθέσιμα προϊόντα των οργανισμών τυποποίησης 

προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και όχι μόνο (βλ. π.χ. ISO 

POCOSA) . Στην Ελλάδα ισχύει ο νόμος 2121/1993 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  Στο ν. 

2642/1998 §9 που τροποποιεί το άρθρο 3 του ν 372/1976, εδ 4 αναφέρεται ….«τα πνευματικά 

δικαιώματα επί των ελληνικών προτύπων και ελληνικών προδιαγραφών ανήκουν στον ΕΛΟΤ». Επιπλέον 

στο ν. 4109/2019 άρθρο 6 παράγραφο 3 αναφέρει «3. Το «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» 

καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των περιουσιακών και πνευματικών δικαιωμάτων………» 

 

Τα Πρότυπα που είναι ενταγμένα στην ελληνική τυποποίηση φέρουν υποσέλιδο με την επισήμανση: 

© 20χχ ΕΛΟΤ  

 

Όλα τα ελληνικά Πρότυπα και λοιπά τυποποιητικά κείμενα του ΕΛΟΤ, είτε αυτά είναι αμιγώς ελληνικά είτε  

τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως εθνικά διατίθενται, στην αγγλική ή ελληνική 

γλώσσα (με τα προθέματα ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ ISO, ΕΛΟΤ ISO/ IEC, ΕΛΟΤ IEC, ΕΛΟΤ EN, ΕΛΟΤ EN ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO/IEC, ΕΛΟΤ ΕΝ IEC, ΕΛΟΤ ETS, κλπ.),  τα σχέδιά τους, τα Συμπληρώματα/Προσαρτήματα και 

Παραρτήματά τους προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή ή κοινοποίηση των προτύπων και λοιπών 

τυποποιητικών εγγράφων του ΕΛΟΤ με κάθε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Οργανισμού 

συνιστά παράβαση και υπόκειται στις κυρώσεις του νόμου. 

Ο τιμοκατάλογος των προτύπων, που είναι ενταγμένα στην ελληνική τυποποίηση ή όχι (βλ. 

Παραρτήματα), αφορά ένα αντίτυπο/μια άδεια χρήσης. 

Ο ΕΛΟΤ προσφέρει εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν ανάγκη αναπαραγωγής 

ή χρειάζονται περισσότερο εκτεταμένη χρήση αυτών. Ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την 

παρούσα τιμολογιακή πολιτική και δύναται να προκύψουν στο μέλλον θα καλύπτονται από αποφάσεις 

της Διοίκησης.   

3. Αναπαραγωγή Προτύπων ΕΛΟΤ σε έντυπες εκδόσεις (βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, παρόμοιες 

δημοσιεύσεις και για διαφημιστικούς σκοπούς π.χ. καταλόγους, λίστες προϊόντων, φυλλάδια 

κλπ) ή ηλεκτρονικές εκδόσεις (eBook’s) που προορίζονται προς πώληση 

 

3.1 Γενικά:  Όποιος επιθυμεί να αναπαραγάγει Πρότυπα ΕΛΟΤ ή Διεθνή Πρότυπα (όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης) σε βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, άλλες παρόμοιες δημοσιεύσεις ή 

για διαφημιστικούς καταλόγους, λίστες προϊόντων και φυλλάδια ή ηλεκτρονικές εκδόσεις (eBook’s) 

πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον ΕΛΟΤ (αφορά σε έντυπες δημοσιεύσεις και μόνο 

eBook’s). Εάν ένα Πρότυπο ΕΛΟΤ πρόκειται να αναπαραχθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση πρέπει 

να αναφέρεται ο πλήρης κωδικός του και η ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να 

αναπαραχθούν αποσπάσματα αυτού, αυτά πρέπει να καθορίζονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου 

με σαφήνεια (π.χ. αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ.). Εάν είναι εφικτό, υποβάλλεται μαζί με 

την αίτηση και εκτύπωση του αναπαραγόμενου κειμένου. Επιπλέον, στην αίτηση θα αναφέρεται ο 

αριθμός των αντιτύπων που θα παραχθούν σε κάθε συγκεκριμένη έκδοση (για τα ηλεκτρονικά βιβλία, 

eBook’s, θεωρείται ο αριθμός που θα δηλώσουν στην αίτησή τους, ως 1η έκδοση). Εάν υπάρξει 

ανατύπωση της έκδοσης, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση στον ΕΛΟΤ. 

 

 

4.  Αναπαραγωγή Προτύπων ΕΛΟΤ για εσωτερική χρήση σε ένα φορέα (έντυπο)/ χρήση σε 

εσωτερικά δίκτυα (internal networks, intranets) (PDF)/ χρήση σε πολλαπλούς σταθμούς 

εργασίας (PDF)/ σκοπούς τεκμηρίωσης σε συμβάσεις ή συναλλαγές (εμπειρογνωμοσύνες, 

ελέγχους, επιθεωρήσεις, έγγραφα σεμιναρίων) 

4.1 Γενικά: Όποιος επιθυμεί να αναπαραγάγει Πρότυπα ΕΛΟΤ ή Διεθνή Πρότυπα (όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 1 της παρούσης) για εσωτερική χρήση στο φορέα του, για χρήση σε εσωτερικά δίκτυα 

(internal networks, intranets) ή για σκοπούς τεκμηρίωσης σε συμβάσεις, προκηρύξεις, συναλλαγές 

κλπ., πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον ΕΛΟT.  Εάν ένα Πρότυπο ΕΛΟΤ πρόκειται να 

αναπαραχθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης κωδικός του και η 

ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να αναπαραχθούν μόνο αποσπάσματα, αυτά πρέπει να 

καθορίζονται στην αίτηση με σαφήνεια (π.χ. αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ.). Εάν είναι 

εφικτό, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και εκτύπωση του αναπαραγόμενου κειμένου. Επίσης στην 

αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός των αντιτύπων που θα παραχθούν, εφόσον θα παραχθούν έντυπες 

εκδόσεις.  
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5. Αναπαραγωγή Προτύπων ΕΛΟΤ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

5.1 Γενικά : Όποιος επιθυμεί να αναπαραγάγει Πρότυπα ΕΛΟΤ ή Διεθνή Πρότυπα (όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης) για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήση σε μαθήματα 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον ΕΛΟΤ.  Εάν ένα Πρότυπο 

ΕΛΟΤ πρόκειται να αναπαραχθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης 

κωδικός του και η ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να αναπαραχθούν μόνο 

αποσπάσματα, αυτά πρέπει να καθορίζονται στην αίτηση με σαφήνεια (π.χ. αριθμός παραγράφου, 

εικόνα, πίνακας κλπ.). Εάν είναι εφικτό, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και εκτύπωση του 

αναπαραγόμενου κειμένου. Επίσης στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός των αντιτύπων που θα 

παραχθούν, εφόσον θα παραχθούν έντυπες εκδόσεις. 

 

6. Μεταφράσεις Προτύπων ΕΛΟΤ από τρίτους, για εσωτερικούς σκοπούς 

6.1 Γενικά: Όποιος επιθυμεί να μεταφράσει Πρότυπα ΕΛΟΤ ή Διεθνή Πρότυπα (όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 1 της παρούσης) για εσωτερική χρήση πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον 

ΕΛΟΤ. Εάν ένα Πρότυπο ΕΛΟΤ πρόκειται να μεταφραστεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση θα πρέπει 

να αναφέρεται ο πλήρης κωδικός του και η ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να 

μεταφραστούν μόνο αποσπάσματα αυτού, αυτά πρέπει να καθορίζονται στην αίτηση με σαφήνεια 

(π.χ. αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ). Εάν είναι εφικτό, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και 

εκτύπωση του μεταφρασμένου κειμένου. Επίσης στην αίτηση αναφέρεται ο αριθμός των αντιτύπων 

που θα παραχθούν. 

 

 

7. Χρήση Προτύπων ΕΛΟΤ για εμπορική εκμετάλλευση 

7.1 Γενικά: Όποιος επιθυμεί να αναπαράγει Πρότυπα ΕΛΟΤ ή Διεθνή Πρότυπα (όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 1 της παρούσης) στο σύνολό τους ή σε τμήματα προκειμένου αυτά να περιληφθούν σε 

εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα, οφείλει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια αναπαραγωγής από 

τον ΕΛΟΤ.  

Εάν ένα Πρότυπο ΕΛΟΤ πρόκειται να αναπαραχθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση θα πρέπει να 

αναφέρεται ο πλήρης κωδικός του και η ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να 

αναπαραχθούν μόνο αποσπάσματα αυτού, αυτά θα πρέπει να καθορίζονται στην αίτηση με 

σαφήνεια (π.χ. αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ). Εάν είναι εφικτό, θα υποβάλλεται μαζί με 

την αίτηση και εκτύπωση του αναπαραγομένου κειμένου.  

        

8. Χρήση Προτύπων για δημιουργία Λογισμικού 

8.1 Γενικά: Όποιος επιθυμεί τη χρήση Προτύπων ΕΛΟΤ (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της 

παρούσης) στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτού, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στη δημιουργία 

ή την ανάπτυξη  Λογισμικού, πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον ΕΛΟΤ  

Εάν ένα Πρότυπο  ΕΛΟΤ πρόκειται να αναπαραχθεί - χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του, τότε στην αίτηση 

θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης κωδικός του και η ημερομηνία δημοσίευσής του. Εάν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν μόνο αποσπάσματα, αυτά πρέπει να καθορίζονται στην αίτηση με σαφήνεια (π.χ. 

αριθμός παραγράφου, εικόνα, πίνακας κλπ). Εάν είναι εφικτό, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση και 

εκτύπωση του κειμένου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, στην αίτηση αναφέρεται ο αριθμός 

των αντιτύπων του λογισμικού που πρόκειται να παραχθεί σε κάθε συγκεκριμένη έκδοση. Εάν υπάρξει 

νέο λογισμικό που θα κάνει χρήση Προτύπων, πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου αίτηση στον ΕΛΟΤ. 

 

9. Χρήση Προτύπων για Σεμινάρια - Συνέδρια 

9.1 Γενικά: Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση Πρότυπων ΕΛΟΤ ή Διεθνών Προτύπων (όπως αυτά 

ορίζονται στο άρ.1 της παρούσης) στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, προκειμένου αυτά να 

ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία-ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων-συνεδρίων  

κατάρτισης απόκτησης δεξιοτήτων ή ενημερωτικών σεμιναρίων-συνεδρίων με κόστος συμμετοχής, 

πρέπει να ζητήσει εγγράφως σχετική άδεια από τον ΕΛΟΤ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τιμολόγηση Προτύπων ΕΛΟΤ 

1. Η τιμολόγηση των προτύπων που έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Τυποποίηση (δηλ. φέρουν 

στον κωδικό τους το πρόθεμα ΕΛΟΤ) θα γίνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β. 

2. Ως βάση ένταξης στις κλάσεις τιμολόγησης όλων των προτύπων θα λαμβάνονται οι τεχνικού 

περιεχομένου σελίδες (δηλ. αρχίζοντας από τη σελίδα με το πεδίο εφαρμογής και τελειώνοντας 

με την τελευταία σελίδα που περιέχει το τεχνικό κείμενο). 

3. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση τιμής μεταξύ της ελληνικής και της ξενόγλωσσης έκδοσης ενός 

Προτύπου ΕΛΟΤ. 

4. Οι τροποποιήσεις (amendments) που δεν έχουν ενσωματωθεί  στο αρχικό κείμενο των 

προτύπων θα τιμολογούνται έως δέκα (10) τεχνικές σελίδες στην κλάση τιμολόγησης 99, 

άλλως θα τιμολογούνται ως κανονικά Πρότυπα. 

5. Τα σχέδια καθώς και τα τελικά σχέδια των Προτύπων ΕΛΟΤ, CEN/CENELEC & ISO/IEC 

διατίθενται σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. 

6. Για την πώληση ενός αντιτύπου Προτύπου ΕΛΟΤ ή μιας άδειας χρήσης, η μόνη έκπτωση που 

θα υπολογίζεται, είναι η παρεχόμενη έκπτωση προς τους Συνδρομητές του ΕΛΟΤ, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Συνδρομητών. 

7. Κάθε Πρότυπο ΕΛΟΤ (π.χ. ελληνική ή ξενόγλωσση έκδοση, ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή κλπ.) 

αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και τιμολογείται με τον τιμοκατάλογο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β & Γ. 

Η έντυπη μορφή επιβαρύνεται με 20% επί της Τιμής Προτύπου προ ΦΠΑ. 

8. Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ, σε οποιαδήποτε μορφή και έκδοση, πωλούνται με υδατογράφημα /  σελίδα 

με το όνομα της εταιρείας ή του αγοραστή, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της 

παραγγελίας.  

9. Οι διορθώσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ (παροράματα, corrigenda) διατίθενται δωρεάν σε κάθε 

αγοραστή της αρχικής έκδοσης, επιδεικνύοντας το τιμολόγιο αγοράς της. Σε περίπτωση μη 

αγοράς του προτύπου από τον ΕΛΟΤ για να αποκτήσει κάποιος τις διορθώσεις  θα πρέπει να 

αγοράσει και το βασικό κείμενο του Προτύπου.  

10. Τα συμπληρώματα Προτύπων ΕΛΟΤ (Τροποποιήσεις, Προσαρτήματα, Εθνικά Προσαρτήματα 

κλπ.) διατίθενται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο  Ελληνικών Προτύπων. 

11. Ο ΕΛΟΤ  δύναται να δημιουργεί συλλογές Προτύπων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

αγοράς. Οι συλλογές αυτές θα κοστολογούνται με έκπτωση έως  70% του συνολικού κόστους 

των προτύπων. Η τελική τιμή θα στρογγυλοποιείται όταν είναι >50€ προς την ανώτερη και όταν 

είναι <50€ προς την κατώτερη. Για παράδειγμα όταν μια συλλογή μετά από την έκπτωση έχει 

τιμή 261,00€ θα στρογγυλοποιείται τη τιμή της στα 300,00€ και αν είναι 245,00€ θα 

στρογγυλοποιείται στα 200,00€, ενώ θα παραμένει όταν είναι 250,00€. Η απόφαση για την 

δημιουργία συλλογής γίνεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, προς τη Διοίκηση 

του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. 

12. Στο πλαίσιο σημαντικών ημερομηνιών του έτους για την Τυποποίηση, με απόφαση 

Διευθύνοντος Συμβούλου, δύναται να εγκρίνεται η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, για 

εκπτώσεις μέχρι ποσοστό 30%  επί των καθαρών τιμών, για αγορές προτύπων.  

13. Για την αγορά των προτύπων απαιτείται προπληρωμή του κόστους αυτών. Για το δημόσιο 

τομέα, η πίστωση δύναται να είναι μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Ενδεχόμενη 

εξαίρεση δύναται να  ισχύει και σε μεγάλους πελάτες. Ο ΕΛΟΤ παρέχει πίστωση μέχρι δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 

14. Η διοίκηση δύναται να λαμβάνει εξατομικευμένες αποφάσεις διαχείρισης παραγγελιών και 

τιμολόγησης αυτών μετά από αίτημα πελάτη και σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

15. Οι τιμές Προτύπων ΕΛΟΤ προσαυξάνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ 6%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Τιμοκατάλογος Προτύπων ΕΛΟΤ 

αρ. 

σελίδων 

κλάση 

τιμολόγησης 
τιμή  

αρ. 

σελίδων 

κλάση 

τιμολόγησης 
τιμή *  

1-2 1 19,00 101-120 23 115,00  

3-4 2 21,00 121-150 24 125,00  

5-6 3 25,00 151-180 25 130,00  

7-8 4 29,00 181-210 26 140,00  

9-10 5 33,00 211-240 27 145,00  

11-12 6 37,00 241-280 28 155,00  

13-14 7 41,00 281-320 29 170,00  

15-16 8 45,00 321-360 30 180,00  

17-18 9 48,00 361-400 31 190,00  

19-20 10 51,00 401-475 32 200,00  

21-23 11 54,00 476-580 33 210,00  

24-26 12 58,00 581-690 34 220,00  

27-29 13 62,00 691-800 35 225,00  

30-32 14 65,00 801-920 36 235,00  

33-35 15 70,00 921-1050 37 245,00  

36-40 16 75,00 1051-1180 38 255,00  

41-45 17 80,00 1181-1290 39 265,00  

46-50 18 85,00 1291-1400 40 275,00  

51-60 19 90,00 1401-1580 41 285,00  

61-70 20 95,00 1581-1790 42 300,00  

71-80 21 100,00 1791-2000 43 315,00  

81-100 22 110,00 
τροποποιήσεις 

(μέχρι 10 σελ.) 
99 8,00 

 

 
*οι τιμές Προτύπων ΕΛΟΤ προσαυξάνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ 6% 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

Τιμοκατάλογος Σχεδίων Προτύπων 

 

Σχέδια ΕΝ 

pr EN 
50% τιμοκαταλόγου ΕΛΟΤ (δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, κατά το 

στάδιο της δημόσιας κρίσης) 

fpr EN 
100% τιμοκαταλόγου ΕΛΟΤ (περιλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή 

του τελικού κειμένου) 

Σχέδια ISΟ | IEC 

CD 

Committed 

Draft 

100% της τιμής από ISO/IEC, αν υπάρχει. Αλλιώς, στο 50% της 

τιμής  του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου τελικών προτύπων 

DIS 

Draft 

International 

Standard 

100% της τιμής διάθεσης από ISO/IEC, αν υπάρχει. Αλλιώς, στο 

50% της τιμής  του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου τελικών προτύπων 

FDIS 

Final Draft 

International 

Standard 

100% της τιμής διάθεσης από ISO?/IEC (περιλαμβάνει την δωρεάν 

αποστολή του τελικού κειμένου) 

Σχέδια ΕΛΟΤ 

ΣΕΠ 

Σχέδιο Ελληνικού 

Προτύπου 

50% τιμοκαταλόγου ΕΛΟΤ (δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, κατά το 

στάδιο της δημόσιας κρίσης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Τιμολόγηση Προτύπων που δεν ανήκουν στην Ελληνική Τυποποίηση 

 

Δ.1 Πρότυπα και Σχέδια Προτύπων και εκδόσεις ISO | IEC 

Δ.1.1 Τα Πρότυπα ISO και IEC (καθώς και η τελική μορφή των σχεδίων των Προτύπων αυτών – Final 

Draft International Standard - FDIS), τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική τυποποίηση, 

διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε τιμές ίδιες με αυτές του επίσημου τιμοκαταλόγου του ISO ή της 

IEC αντιστοίχως. 

Δ.1.2 Τα σχέδια Προτύπων ISO | IEC  διατίθενται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

Δ.1.3 Για συλλογές προτύπων, αναπαραγωγή, μετάφραση ή χρήση των Προτύπων ISO & IEC ισχύουν 

οι ίδιες προβλέψεις που ισχύουν για τα Πρότυπα ΕΛΟΤ. 

Δ.2 Πρότυπα και Σχέδια Προτύπων και εκδόσεων Οργανισμών Τυποποίησης άλλων χωρών  

Δ.2.1 Πρότυπα και σχέδια Προτύπων Οργανισμών Τυποποίησης κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών Τυποποίησης διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε τιμές ίδιες με αυτές του επίσημου 

τιμοκαταλόγου του αντίστοιχου Οργανισμού Τυποποίησης.  

Σε Πρότυπα που προμηθεύεται ο ΕΛΟΤ από άλλους συνεργαζόμενους Οργανισμούς ή 

εξουσιοδοτημένα βιβλιοπωλεία αυτών για πελάτες, οι οποίοι κατά την έκδοση του τιμολογίου 

επιβαρύνουν με επιπλέον κρατήσεις (πέραν του παρακρατούμενου φόρου), η προσαύξηση της τιμής 

τιμοκαταλόγου ανέρχεται σε ποσοστό 20%. 

Σε περίπτωση που ο ΕΛΟΤ δεν έχει σύμβαση με κάποιο εθνικό φορέα τυποποίησης, οι τιμές του 

επίσημου τιμοκαταλόγου τους επιβαρύνονται με επιπλέον ποσοστό 10% που θα καλύπτει τις διαφορές 

συναλλάγματος και το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας. 

Δ.2.2 Για τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον ΕΛΟΤ να συναφθούν 

συμφωνίες με τους αντίστοιχους Οργανισμούς Τυποποίησης, έτσι ώστε να διατίθενται τα Πρότυπά 

τους σε κάθε ενδιαφερόμενο σε τιμές ίσες με αυτές του επίσημου τιμοκαταλόγου κάθε χώρας.  

Σε περιπτώσεις αγοράς προτύπων από τρίτες μη ευρωπαϊκές χώρες, ο ΕΛΟΤ θα χρεώνει στον 

ενδιαφερόμενο, εκτός από την τιμή του τιμοκαταλόγου κάθε χώρας και μια προσαύξηση 10% που θα 

καλύπτει τις διαφορές συναλλάγματος και το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας. 

Δ.3 Για πωλήσεις προτύπων, οι τιμές των οποίων εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, η χρησιμοποιούμενη 

ισοτιμία προς ευρώ θα είναι η ισχύουσα τιμή πώλησης της Τράπεζας της Ελλάδας κατά την ημέρα 

αποστολής της προσφοράς προς τον πελάτη του ΕΛΟΤ.  

Τα ως άνω Πρότυπα επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ (όπου αυτός είναι εφαρμόσιμος). 

Δ.4 Για έντυπες εκδόσεις Προτύπων που απαιτούν  ταχυδρομικά ή άλλα έξοδα επιβαρύνεται 

αποκλειστικά ο πελάτης. 
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