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Οδηγία για τημ υποβολή αμαφοράς στο πλαίσιο της ύμβασης Ιοιμωμικού Διαλόγου 
για το Ιρυσταλλικό Πυριτικό  

- Οργάμωση υποβολής: χρήστες που δεμ υποβάλλουμ αμαφορά δεδομέμωμ 
εγκαταστάσεωμ (site) – 

(Σομέας ΔΔ, Δθμικός Σομέας, Δταιρεία) 
 

I. ΔΘΑΓΩΓΖ 
 
Η επξσπατθή «χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο 
νξζήο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηηθνχ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ ην πεξηέρνπλ» (χκβαζε SDA) 
ππεγξάθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ησλ εξγαδφκελσλ θαη εξγνδνηψλ 
14 θιαδηθψλ βηνκεραληψλ: αδξαλή πιηθά, ηζηκέλην, θεξακηθά, ρπηήξηα, χαινο – ζπζθεπαζία, επίπεδν θαη εηδηθφ γπαιί 
– βηνκεραληθά νξπθηά θαη κεηαιιεχκαηα, νξπθηνβάκβαθαο, δηαθνζκεηηθνί ιίζνη, θνληάκαηα θαη πξνρπηεπκέλν 
ζθπξφδεκα. Σνλ Ινχλην ηνπ 2009, ν θιάδνο βηνκεραλίαο δηνγθσκέλεο αξγίινπ ππέγξαςε ηε χκβαζε, πνπ 
αληηπξνζσπεχεη πιένλ 15 θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο. 
 
Οη ππνγξάθνληεο (16 χλδεζκνη Εξγνδνηψλ θαη 2 Οκνζπνλδίεο σκαηείσλ) ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπιινγή 
πνζνηηθψλ πιεξνθνξηψλ εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο γηα πξψηε θνξά ην 2012 θαη θάζε δχν έηε εθεμήο, ζε θάζε έλα 
θιάδν πνπ αληηπξνζσπεχεηαη. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα ζπιιέγνληαη ζε επίπεδν εγθαηάζηαζεο (site), ζα 
ελνπνηνχληαη ζε επίπεδν ησλ θιάδσλ ηεο ΕΕ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε 
ζχληαμεο ηεο πλνπηηθήο Έθζεζεο ΝΕΡ3Ι πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή.  

 

II. ΓΔΜΘΙΔ ΟΔΖΓΘΔ ΓΘΑ ΣΖΜ ΤΠΟΒΟΚΖ ΑΜΑΥΟΡΑ 

α. Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο 

Η ππνβνιή αλαθνξάο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε (site) ζηελ νπνία είλαη εθαξκφζηκε ε 
χκβαζε. Η ππνβνιή αλαθνξάο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο. Σν ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα ππνβνιήο αλαθνξάο είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, δνκεκέλν ζηελ αξρή ηεο δηαδνρηθήο 
πξφζθιεζεο κε αθεηεξία ην επίπεδν ηνπ NEPSI θαη ηέξκα ηε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, εκπιέθνληαο ηνπο 
επξσπατθνχο πλδέζκνπο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε χκβαζε, εζληθνχο πλδέζκνπο θαη εηαηξείεο.  

 
β. Πνηνο πξέπεη / κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο; 
 
Σα επίπεδα 1, 2, 6 θαη 7 είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα επίπεδα 3, 4 θαη 5 είλαη πξναηξεηηθά, θαη κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη αλάινγα κε ηε δνκή ησλ εηαηξεηψλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε πλδέζκνπο. Η παξνχζα νδεγία 
αλαθέξεηαη ζηα επίπεδα 1-6. Τπάξρεη μερσξηζηή νδεγία γηα ην επίπεδν 7. 
 

Επίπεδν Είδνο Μέινπο Πεξηγξαθή 

Επίπεδν 1 NEPSI 
Σν Επξσπατθφ δίθηπν γηα ην θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ, πνπ εθπξνζσπεί  

ηνπο ππνγξάθνληεο ηεο χκβαζεο 

Επίπεδν 2 
Επξσπατθόο  

Σύλδεζκνο 

Κάζε  έλαο  απφ   ηνπο     16  επξσπατθνχο   πλδέζκνπο,  πνπ   έρνπλ 
ππνγξάςεη ηε χκβαζε 

Επίπεδν 3 Εηαηξείεο νκίισλ 

Εηαηξεία: 

▪ Άκεζν κέινο ελφο Κιαδηθνχ πλδέζκνπ ηεο ΕΕ 

ΚΑΙ ηδηνθηήηεο κίαο / πνιιψλ κεηξηθψλ Εηαηξεηψλ (βιέπε παξαθάησ) 

Επίπεδν 4 
Εζληθόο Κιαδηθόο 
Σύλδεζκνο  

Εζληθφο Κιαδηθφο χλδεζκνο, πνπ αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο Κιάδνπο 
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Επίπεδν 5 Μεηξηθή Εηαηξεία 

Εηαηξεία: 

▪ Μέινο Κιαδηθνχ πλδέζκνπ ηεο ΕΕ ή ελφο εζληθνχ Κιαδηθνχ 
πλδέζκνπ 

ΚΑΙ ηδηνθηήηεο κίαο / πνιιψλ Εηαηξεηψλ (βιέπε παξαθάησ) 

Επίπεδν 6 Εηαηξεία 
Μία Εηαηξεία πνπ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο κία / πνιιέο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο (sites), γηα ηηο νπνίεο είλαη εθαξκφζηκε ε χκβαζε 

Επίπεδν 7 Εγθαηάζηαζε (site) 
βηνκεραληθή  εγθαηάζηαζε  (site), γηα ηελ νπνία είλαη εθαξκφζηκε  ε 
χκβαζε 

 
γ. Σε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζία αλαθνξάο εκπιέθνληαη απηά ηα επίπεδα;  
 

▪ Αλαγλώξηζε θαη Πξόζθιεζε 
 
Σν NEPSI ζα μεθηλήζεη κηα εθ ησλ άλσ (top-down) δηαδηθαζία πξφζθιεζεο. Όηαλ ζα ιακβάλνληαη δύν μερσξηζηά 
µελύµαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο απφ ην NEPSI πνπ ην έλα ζα πεξηιακβάλεη έλαλ ππέξ-ζύλδεζµν γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη ην άιιν έλαλ θσδηθό εηζόδνπ γηα ηε ζχλδεζε ζην ζχζηεκα ζαλ Μέινο, θάζε Κιαδηθφο 
χλδεζκνο ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάςεη κέιε απφ ηα επίπεδα 3 έσο 6. Η δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη κία εηαηξεία (επίπεδν 6) λα εγγξάςεη ηελ εγθαηάζηαζε (εηο)/site(s) ηεο (επίπεδν 7). ην 
ζεκείν απηφ, φηαλ κηα εγθαηάζηαζε ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα, δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ αλαθνξά ηεο ή λα 
απνξξίςεη ηελ πξφζθιεζε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο δελ απαηηείηαη απφ εηαηξίεο κίαο 
εγθαηάζηαζεο. (βι. παξαθάησ γηα εηαηξίεο κίαο εγθαηάζηαζεο). 
 
Κάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο θαη εγθαηαζηάζεηο (επίπεδα 6 θαη 7) φπνπ είλαη εθαξκφζηκε ε χκβαζε, πξέπεη λα 
αλαγλσξηζηεί σο αλήθνπζα ζε έλα Κιάδν (επίπεδν 2) θαη πξνζθαιείηαη λα αλαθέξεη ζε απηφλ ηνλ Κιάδν.  
 
Σα επίπεδα 3 έσο 5 κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ ελεξγψληαο σο ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ελφο Κιαδηθνχ πλδέζκνπ ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) θαη ηνπ NEPSI (επίπεδν 1). 
 

Γηα ηελ επόκελε δηαδηθαζία αλαθνξάο ην 2012, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε επίπεδν ν ίδηνο 
ππεξ-ζύλδεζκνο θαη ν ίδηνο θσδηθόο εηζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2010. Γηα ιόγνπο επθνιίαο, νη 
πξνεγνύκελεο εγγξαθέο ηνπ 2010 ζα κεηαθεξζνύλ ζην 2012 θαη ζα κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε απηέο ηηο 
επαθέο. Τα δεδνκέλα από πξνεγνύκελεο αλαθνξέο δελ ζα επεξεαζηνύλ. Είλαη δπλαηό λα ζηείιεηε 
ππελζπκίζεηο μερσξηζηά ή καδηθά ζε άηνκα πνπ έρεηε εγγξάςεη.  
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III. ΠΩ ΔΥΑΡΛΟΕΟΜΣΑΘ ΑΤΣΔ ΟΘ ΑΡΦΔ ΣΘ ΔΘΙΔ Α ΤΓΙΔΙΡΘΛΔΜΔ ΠΔΡΘΣΑΔΘ; 
 

α. Είζηε Κιαδηθόο Σύλδεζκνο ηεο ΕΕ 

 
Λακβάλεηε απφ ην NEPSI (επίπεδν 1) έλαλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 
Μφιηο ζπλδεζείηε κπνξείηε λα εγγξάςεηε κέιε απφ ηα επίπεδα 3 έσο 6. Γηα θάζε έλα απφ απηά, ρξεηάδεζηε ην φλνκα 
ηεο νληφηεηαο, ην φλνκα κίαο επαθήο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ/ηεο δηεχζπλζε. 
 

- Αλ θάπνηα απφ ηα Μέιε ζαο έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο Κιάδνπο πνπ καο 
αθνξνχλ κπνξεί λα πξνζθιεζνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ ελφο αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ Κιαδηθψλ πλδέζκσλ ηεο ΕΕ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθνχ ζαο). ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα επηιέμνπλ «Απφξξηςε πξφζθιεζεο», 
αλ επηιέμνπλ λα ππαρζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ Κιάδν. 

 
- Προαιρετικές ερωτήσεις 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ εμέηαζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζήο ζαο, αλ είζηε Κιαδηθφο χλδεζκνο ηεο ΕΕ, ζα πξέπεη λα 
πξνζζέζεηε ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ιάβαηε απφ ηα Μέιε ζαο ζηελ ελφηεηα 
«Πξναηξεηηθέο Απαληήζεηο» γηα θαζεκία μερσξηζηή αλαθνξά ή/θαη λα πξνζζέζεηε ηα δηθά ζαο ζρφιηα γηα λα εηζάγεηε θάζε 
ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  
 
Παξαθαιείζζε λα αλαγξάςεηε ζηα θελά πιαίζηα: 

• ρφιηα γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο 

• Ιδηαίηεξεο εζληθέο δεζκεχζεηο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ 

• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψζεθαλ, γηα λα πξνσζεζεί θαη λα δηεπθξηληζηεί 

ε χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ηνπ NEPSI 

• Εχξνο θάιπςεο ηεο αλαθνξάο ζπγθξηηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κιάδνπ 

• Κάζε άιιν ζρφιην (π.ρ. θαηάινγν ησλ θχιισλ εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ 

NEPSI πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα) 

 

β. Είζηε Εηαηξεία νκίινπ 

 
Λακβάλεηε απφ ηνλ Κιαδηθφ χλδεζκν ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) έλαλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε 
ζην ζχζηεκα. Μφιηο ζπλδεζείηε κπνξείηε λα εγγξάςεηε κέιε απφ ηα επίπεδα 5 θαη 6. Γηα θάζε έλα απφ απηά, ρξεηάδεζηε ην 
φλνκα ηεο νληφηεηαο, ην φλνκα κίαο επαθήο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ/ηεο δηεχζπλζε. 
 
Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κηα εηαηξεία νκίινπ δελ κπνξεί πνηέ λα εγγξάςεη έλαλ εζληθφ Κιαδηθφ χλδεζκν θαη έλαο 
εζληθφο Κιαδηθφο χλδεζκνο δελ κπνξεί πνηέ λα εγγξάςεη κηα εηαηξεία νκίινπ. Αλ θαη ηα δχν επίπεδα ρξεηάδνληαη, 
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Επηζθέπηεο κφλν γηα αλάγλσζε». (βι. παξαθάησ ελφηεηα «Επηζθέπηεο κφλν 
γηα αλάγλσζε»). 

 
- Προαιρετικές ερωτήσεις 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ εμέηαζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζήο ζαο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε ζηελ ελφηεηα 
«Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ιάβαηε απφ ηα Μέιε ζαο ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο Απαληήζεηο» γηα 
θαζεκία μερσξηζηή αλαθνξά ή/θαη λα πξνζζέζεηε ηα δηθά ζαο ζρφιηα γηα λα εηζάγεηε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.   
 
Παξαθαιείζζε λα αλαγξάςεηε ζηα θελά πιαίζηα: 

• ρφιηα γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο 

• Ιδηαίηεξεο εζληθέο δεζκεχζεηο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ 

• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψζεθαλ, γηα λα πξνσζεζεί θαη λα δηεπθξηληζηεί 

ε χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ηνπ NEPSI 

• Εχξνο θάιπςεο ηεο αλαθνξάο ζπγθξηηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κιάδνπ 

• Κάζε άιιν ζρφιην (π.ρ. θαηάινγν ησλ θχιισλ εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ 

NEPSI πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα) 

 
γ. Είζηε Εζληθόο Κιαδηθόο Σύλδεζκνο 
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Λακβάλεηε απφ ηνλ Κιαδηθφ χλδεζκν ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) έλαλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε 
ζην ζχζηεκα. Μφιηο ζπλδεζείηε κπνξείηε λα εγγξάςεηε κέιε απφ ηα επίπεδα 5 θαη 6. Γηα θάζε έλα απφ απηά, ρξεηάδεζηε ην 
φλνκα ηεο νληφηεηαο, ην φλνκα κίαο επαθήο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ/ηεο δηεχζπλζε. 
 
Παξαθαιείζζε λα ζεκεηψζεηε φηη κηα εηαηξεία νκίινπ δελ κπνξεί πνηέ λα εγγξάςεη έλαλ εζληθή Κιαδηθφ χλδεζκν θαη έλαο 
εζληθφο Κιαδηθφο χλδεζκνο δελ κπνξεί πνηέ λα εγγξάςεη κηα εηαηξεία νκίινπ. Αλ θαη ηα δχν επίπεδα ρξεηάδνληαη, 
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Επηζθέπηεο κφλν γηα αλάγλσζε». (βι. παξαθάησ ελφηεηα «Επηζθέπηεο κφλν 
γηα αλάγλσζε»). 
 
Προαιρετικές ερωτήσεις 
Καηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ εμέηαζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζήο ζαο, αλ είζηε Εζληθφο Κιαδηθφο χλδεζκνο, ζα πξέπεη λα 
πξνζζέζεηε ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ιάβαηε απφ ηα Μέιε ζαο ζηελ ελφηεηα 
«Πξναηξεηηθέο Απαληήζεηο» γηα θαζεκία μερσξηζηή αλαθνξά ή/θαη λα πξνζζέζεηε ηα δηθά ζαο ζρφιηα ζηελ ελφηεηα 
«Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» γηα λα εηζάγεηε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  
 
Παξαθαιείζζε λα αλαγξάςεηε ζηα θελά πιαίζηα: 

• ρφιηα γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο 

• Ιδηαίηεξεο εζληθέο δεζκεχζεηο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ 

• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψζεθαλ, γηα λα πξνσζεζεί θαη λα δηεπθξηληζηεί 

ε χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ηνπ NEPSI 

• Εχξνο θάιπςεο ηεο αλαθνξάο ζπγθξηηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κιάδνπ 

• Κάζε άιιν ζρφιην (π.ρ. θαηάινγν ησλ θχιισλ εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ 
NEPSI πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα) 

 

δ. Είζηε κεηξηθή εηαηξεία 

 
Λακβάλεηε απφ ηνλ Κιαδηθφ χλδεζκν ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) ή απφ ηελ εηαηξεία νκίινπ ζαο (επίπεδν 3) ή απφ ηνλ Εζληθφ 
Κιαδηθφ χλδεζκν (επίπεδν 4) έλαλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Μφιηο 
ζπλδεζείηε πξέπεη λα εγγξάςεηε κέιε απφ ην επίπεδν 6, δει. εηαηξείεο. Γηα θάζε κία απφ απηέο, ρξεηάδεζηε ην φλνκα ηεο 
εηαηξείαο, ην φλνκα κίαο επαθήο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ/ηεο δηεχζπλζε. Δελ κπνξείηε λα εγγξάςεηε απεπζείαο 
εγθαηαζηάζεηο. 
 
Μπνξεί λα ζαο δεηεζεί λα θαηαρσξήζεηε κία νληφηεηα απφ θάπνην απφ ηα κεγαιχηεξα απφ εζάο επίπεδα σο «Επηζθέπηεο 
κφλν γηα αλάγλσζε». Ο «Επηζθέπηεο κφλν γηα αλάγλσζε» ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλαθνξέο ησλ κειψλ ζαο 
(ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο εηαηξεηψλ) θαη ζηελ δηθή ζαο ελνπνηεκέλε έθζεζε. Δείηε ηελ πεξηγξαθή παξαθάησ. 

 

ε. Είζηε Εηαηξεία 

 
Λακβάλεηε απφ ηνλ Κιαδηθφ χλδεζκν ηεο ΕΕ (επίπεδν 2) ή απφ ηελ εηαηξεία νκίινπ ζαο (επίπεδν 3) ή απφ ηνλ Εζληθφ 
Κιαδηθφ χλδεζκν (επίπεδν 4) ή απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία (επίπεδν 5) έλαλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ 
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Μφιηο ζπλδεζείηε, ζα δείηε έλαλ πίλαθα ειέγρνπ πνπ ζαο πξνζθέξεη δηάθνξεο επηινγέο. 
 
ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζα επηθνηλσλήζεηε κε θάζε εγθαηάζηαζε ψζηε λα ππνβάιιεη αλαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
μερσξηζηφ κνλαδηθφ ηεο ππεξ-ζχλδεζκν θαη θσδηθφ εηζφδνπ. Γηα θαζεκηά, ζα ρξεηαζηείηε ην φλνκα ηεο εγθαηάζηαζεο, ην 
φλνκα κηαο επαθήο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ/ηεο δηεχζπλζε. Πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί 
μερσξηζηά ζην παξειζφλ ζα εκθαληζζνχλ ζε απηή ηελ πεξίνδν ππνβνιήο αλαθνξάο. 
 
εκείσζε: εάλ κία εγθαηάζηαζε έρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο 15 θιάδνπο 
ηεο βηνκεραλίαο, ηφηε ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Μηα εγθαηάζηαζε 
κπνξεί λα ππνβάιιεη αλαθνξά κφλν κία θνξά, γηα έλα θιάδν. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν εγγξαθή/επεμεξγαζία εγθαηαζηάζεσλ, κπνξείηε λα δείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 
εκθαληζζεί. Αλ απαηηείηαη, κπνξείηε λα ηηο δηαγξάςεηε, εθηφο θαη αλ έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε αλαθνξά γηα ηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν αλαθνξάο. Η ελέξγεηα απηή δελ ζα επεξεάζεη πξνεγνχκελεο αλαθνξέο. 
 
Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ κφλν κία εγθαηάζηαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηινγή «Τπνβνιή αλαθνξάο κίαο 
εγθαηάζηαζεο». Οη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαθέξνπλ απεπζείαο έλαλ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ζε κηα θφξκα, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ επηινγή «Τπνβνιή αλαθνξάο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ (sites)», αλ θαη απηφ δελ 
απνηειεί ηελ ζπληζηψκελε ιχζε. 
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- Υποβολή αναυοράς μίας εγκατάστασης 

Αλ είζηε εηαηξεία πνπ ζην παξειζφλ δελ έρεη εγγξάςεη θακία εγθαηάζηαζε (site), κπνξείηε λα ζπλερίζεηε 
απεπζείαο ζηε θφξκα αλαθνξάο. Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηηο «Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα εγθαηαζηάζεηο θαη 
εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα». 
 
Αλ είζηε εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο, κπνξείηε λα παξαθάκςεηε ηε δηαδηθαζία  πξφζθιεζεο. Αλ είζηε εηαηξεία πνπ έρεη ζην 
παξειζφλ εγγξάςεη κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο, ζα ζαο δεηεζεί λα δηαγξάςεηε ρεηξνθίλεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
έρεηε εγγξάςεη θαη πνπ έρνπλ εκθαληζζεί. Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηηο αλαθνξέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Μφιηο γίλεη απηφ, 
ζα κπνξέζεηε λα κεηαβείηε απεπζείαο ζηε θφξκα αλαθνξάο. Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηηο «Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα 
εγθαηαζηάζεηο θαη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα» 
 

- Υποβολή αναυοράς πολλαπλών εγκαταστάσεων 

 Οη εηαηξείεο κε πάλσ απφ κία εγθαηάζηαζε πνπ επηζπκνχλ λα ηηο αλαθέξνπλ ζε κία αλαθνξά, κπνξνχλ λα ην 
θάλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή «Τπνβνιή αλαθνξάο πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ». Ωζηφζν, ζεκεηψζηε φηη 
δελ πξφθεηηαη γηα ηε ζπληζηψκελε επηινγή θαη φηη ζα ζαο δεηεζεί λα επηβεβαηψζεηε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζαο 
δεηεζεί απφ ηνλ εγγξαθέα ζαο, ζα πξνζδηνξίζεηε φιεο ηηο κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7 (4) ηεο Επξσπατθήο χκβαζεο Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ (ESDA) γηα ην θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ. 
 
Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, ζα ζαο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεηε φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο 
κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο (sites) πνπ εγγξάςαηε ζην παξειζφλ θαη πνπ κεηαθέξζεθαλ απηφκαηα ζην 2012. Απηφ 
ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθχγεηε ηε δηπιή θαηακέηξεζε. Σα δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ εηψλ δελ ζα επεξεαζηνχλ. Γηα 
λα ζπλερίζεηε ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεηε έλα πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηαλνείηε ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο 
αλαθνξάο γηα πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζε κία θφξκα. Μφιηο απηφ νινθιεξσζεί, ζαο δίλεηαη πξφζβαζε απεπζείαο ζηε 
θφξκα αλαθνξάο, φπνπ ε πξψηε εξψηεζε ζαο δεηά λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνξά. Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηηο «Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα εγθαηαζηάζεηο θαη 
εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα».   
 

- Προαιρετικές ερωτήσεις 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ εμέηαζε ηεο ελνπνηεκέλεο αλαθνξάο ζαο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε ζηελ ελφηεηα 
«Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ιάβαηε απφ ηα Μέιε ζαο ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο Απαληήζεηο» γηα 
θαζεκία μερσξηζηή αλαθνξά ή/θαη λα πξνζζέζεηε ηα δηθά ζαο ζρφιηα ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» γηα λα 
εηζάγεηε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  
 
Παξαθαιείζζε λα αλαγξάςεηε ζηα θελά πιαίζηα: 

• ρφιηα γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αλαθνξάο 

• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε πξσηνβνπιίεο πνπ  νξγαλψζεθαλ,  γηα λα πξνσζεζεί θαη λα 
δηεπθξηληζηεί ε χκβαζε Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ ηνπ NEPSI 

• Λνηπά ζρφιηα: 

ηα ινηπά ζρφιηα, αλ είζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρεη ή δελ παξάγεηαη ζηελ εγθαηάζηαζή (site) 

ζαο θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ (ζε αλαπλεχζηκε κνξθή), αλ έρεηε εηζάγεη «0» ζηελ θαηεγνξία «Κίλδπλνο 

έθζεζεο», επεμεγήζηε εδψ ηνπο ιφγνπο. Μπνξείηε λα παξαζέζεηε ηα θχιια εξγαζηψλ ηνπ Οδεγνχ 

Καιψλ Πξαθηηθψλ ηνπ NEPSI πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. 

 

Μφιηο νη εγθαηαζηάζεηο ζαο ζπκπιεξψζνπλ θαη επηβεβαηψζνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο, ε αλαθνξά θιεηδψλεη θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί. Σν ζχζηεκα, φκσο, ηνπο επηηξέπεη λα ζαο ζηείινπλ κία αίηεζε γηα λα μεθιεηδψζεηε 
ηελ αλαθνξά ηνπο. Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή Έγγξαθε/Επεμεξγαζία κειψλ ζηνλ Πίλαθα 
Ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο (Δείηε IV παξαθάησ). Απηή ε επηινγή δελ ζα είλαη δηαζέζηκε πιένλ κεηά ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλαθνξψλ (βι. παξαθάησ). 

 
δ. Επηζθέπηεο κόλν γηα αλάγλσζε 

 
Έλαο επηζθέπηεο κφλν γηα αλάγλσζε κπνξεί λα είλαη κία νληφηεηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηαδηθαζία 
ππνβνιήο αλαθνξάο αιιά ρξεηάδεηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα αλαθνξψλ εηαηξείαο ή κεηξηθήο εηαηξείαο. Ο 
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επηζθέπηεο κφλν γηα αλάγλσζε έρεη πξφζβαζε ζηελ ελνπνηεκέλε αλαθνξά ηνπ επηπέδνπ πνπ ηνλ πξνζθάιεζε θαη 
ελφο επηπέδνπ πην θάησ.  
 
Παξαθαιείζζε λα δηαηεξείηε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ µφλν γηα αλάγλσζε ζην ειάρηζην. Γηα ηελ απνθπγή 
ππεξθφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη νξηζηεί ην αλψηεξν φξην ησλ ηξηψλ επηζθεπηψλ µφλν γηα αλάγλσζε αλά 
νληφηεηα.  
 
Είλαη δηαζέζηκε ιεηηνπξγία πνπ ελνπνηεί φιεο ηηο αλαθνξέο ησλ νληνηήησλ πνπ ζαο έρνπλ εγγξάςεη σο επηζθέπηε. 
 
IV. ΦΡΖΘΛΟΠΟΘΩΜΣΑ ΣΟ ΤΣΖΛΑ 
 
Καηά ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα, ράξε ζηνλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ πνπ ζα έρεηε ιάβεη κέζσ δχν 
μερσξηζηψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηνλ Πίλαθα Ειέγρνπ. Απφ εθεί, 
έρεηε ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  
 

 Ελεκέξσζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο: Γηα λα αιιάμεηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο, µπνξείηε λα 
ζπλδεζείηε θαη λα ρξεζηµνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ζαο». Ο εγγξαθέαο ζαο ζα 
εηδνπνηεζεί. 
 
Σν ζχζηεµα ζάο επηηξέπεη λα αιιάμεηε επίζεο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ µειψλ πνπ έρεηε εγγξάςεη 
έλα επίπεδν πην θάησ. Σφζν νη παιηέο φζν θαη νη θαηλνχξηεο επαθέο ζα εηδνπνηεζνχλ. Ο εγγξαθέαο ζαο 
(έλα επίπεδν πην πάλσ) ζα εηδνπνηεζεί επίζεο. ε φινπο ηνπο ζπµµεηέρνληεο πνπ ιαµβάλνπλ ηέηνηα 
εηδνπνίεζε ζπζηήλεηαη λα ειέγρνπλ ηα λέα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε αµθηβνιίαο. 

 
 Εγγξαθή / Επεμεξγαζία κειώλ κέζσ κίαο «Φόξκαο εγγξαθήο κέινπο». Απηή ε επηινγή ζαο 

επηηξέπεη λα εγγξάςεηε κέιε έλα-έλα: εηζάγεηε ή επηιέμηε απφ έλα κελνχ επηινγψλ ην φλνκα ηεο 
νληφηεηαο, ηνλ ηχπν µέινπο, ηε ρψξα, ηελ αλακελφκελε γιψζζα (δει. ηελ γιψζζα ζηελ νπνία 
επηζπκείηε ν ρξήζηεο λα ιακβάλεη ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα), ην Όλνκα 
ηεο επαθήο ζαο θαη ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ. Μφιηο επηιέμεηε «ππνβνιή» ην 
ζχζηεκα απηφκαηα ζα ζηείιεη έλα ππέξ-ζχλδεζκν θαη έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην 
ζχζηεκα ζηελ επαθή απφ ηελ δηθή ζαο δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Εάλ επηζπκείηε λα 
εγγξάςεηε θαη λα εηζάγεηε επαθέο απφ κία ιίζηα επαθψλ, επηιέμηε «Εηζαγσγή ιίζηαο επαθψλ» (βι. 
παξαθάησ). 
 
Μέζσ ηεο επηινγήο «Εγγξαθή / Επεμεξγαζία µειψλ», ζα είζηε ζε ζέζε λα δείηε ηα µέιε πνπ έρεηε 
εγγξάςεη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, ζην ηκήκα «Ήδε εγγεγξακκέλα κέιε». Απφ εθεί κπνξείηε λα 
δηαγξάςεηε θάζε µέινο (αδχλαηνλ εάλ έρεη ήδε εγγξάςεη δηθά ηνπ µέιε), λα δείηε ηνλ αξηζκφ ησλ µειψλ 
πνπ έρεη εγγξάςεη ην θάζε µέινο (ππνδειψλεηαη θάησ απφ ην «Παηδηά»), λα μαλαζηείιεηε ζε θάπνην 
Μέινο ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν θαη ηνλ θσδηθφ εηζφδνπ θαη λα δείηε ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαθνξάο ηνπ (ελ 
εμειίμεη ή θιεηδσκέλε). Αλ µηα εγθαηάζηαζε δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία ηνπ ην μεθιείδσκα ηεο αλαθνξάο 
ηνπ, ζα εµθαληζηεί ε επηινγή «Ξεθιείδσκα» γη’ απηφ ην ρψξν. 

                                       
 Εηζαγσγή ιίζηαο επαθώλ: Εηζάγεηε κία / πνιιέο ιίζηεο επαθψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο σο κέιε. 

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηελ νζφλε γηα λα εμάγεηε ηηο επαθέο ηνπ outlook / lotus notes ζε έλα αξρείν 
Excel θαη λα ην αλεβάζεηε ζην ζχζηεκα. Όιεο νη εηζαγφκελεο επαθέο ζα εκθαληζηνχλ θαηφπηλ ζε έλα λέν 
παξάζπξν. Με έγθπξεο επαθέο κπνξεί λα απνξξηθζνχλ. ηνηρεία ηχπνπ κέινπο, ρψξαο θαη 
αλακελφκελεο γιψζζαο θαηαρσξνχληαη απηφκαηα θαη κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ έλα πξνο έλα. Μφιηο έρεηε 
επεμεξγαζηεί έλα µέινο, επηιέμηε «Τπνβνιή». Σν ζχζηεκα απηφκαηα ζα ζηείιεη έλα ππέξ-ζχλδεζκν θαη 
έλα θσδηθφ εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζηελ επαθή απηή απφ ηελ δηθή ζαο δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Θα βξείηε ην µέινο απηφ πίζσ ζηε θφξκα «Ήδε εγγεγξακκέλα µέιε» (βι. 
παξαπάλσ). 

 
 Απόξξηςε πξόζθιεζεο: Αλ µηα νληφηεηα ζηα επίπεδα 3, 4, 5, 6 ή 7 έρεη δξαζηεξηφηεηεο ζε παξαπάλσ 

απφ έλαλ Κιάδνπο, µπνξεί λα ιάβεη πξφζθιεζε γηα λα ζπλδεζεί απφ δηαθνξεηηθνχο Κιαδηθνχο 
πλδέζµνπο ηεο ΕΕ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε νληφηεηα µπνξεί λα επηιέμεη:  
- Να δερζεί µία πξφζθιεζε θαη λα εγγξάςεη µέιε µφλν γηα έλαλ Κιάδν. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη 
λα επηιέμεη «Απφξξηςε πξφζθιεζεο» γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο Κιάδνπο. 
- Ή λα δερζεί παξαπάλσ  απφ  µία πξνζθιήζεηο  θαη λα εγγξάςεη  µέιε γηα θάζε έλαλ απφ  ηνπο 
επηιεγµέλνπο Κιαδηθνχο πλδέζµνπο θάλνληαο ζχλδεζε γηα θάζε Κιάδν μερσξηζηά.  
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Απνξξίςηε ηελ αίηεζε γηα εγγξαθή ησλ Μειψλ ζαο αλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπο έρεηε ήδε εγγξάςεη ζε 
θάπνηνλ άιιν Κιάδν. Ο εγγξαθέαο ζαο ζα εηδνπνηεζεί γηα ηελ απφξξηςή ζαο θαη κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη καδί ζαο. 
 

 Απνθπγή δηπιήο θαηακέηξεζεο: Τν 2012, δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εγγξαθέο γηα ηα 
κέιε πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ην 2010. Αλ είλαη απαξαίηεην ν ππεξ-ζχλδεζκνο θαη ν θσδηθφο εηζφδνπ 
κπνξνχλ λα ζηαινχλ μαλά απφ ηνλ εγγξαθέα. Ωζηφζν αλ ζέιεηε λα εγγξάςεηε έλα λέν κέινο, 
παξαθαιείζζε λα ειέγμεηε φηη δελ έρεη εγγξαθεί ήδε κε δηαθνξεηηθφ φλνκα. 

  Εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο – Αλ έρεηε εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο κφλν, κπνξείηε είηε λα 
ιεηηνπξγήζεηε σο ηππηθή εηαηξεία θαη λα εγγξάςεηε ηε κία εγθαηάζηαζή ζαο σο θαλνληθφ κέινο ή, γηα λα 
απινπνηήζνπκε ηε δηαδηθαζία, κπνξείηε λα ιεηηνπξγήζεηε σο εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο. Αλ 
ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, ζα κεηαθεξζείηε ζηελ θφξκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, ηελ νπνία πξέπεη 
λα ζπκπιεξψζεηε κφλν κία θνξά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγγξάςεηε ηε κία ζαο εγθαηάζηαζε σο κέινο. 

 
1. Αλ είζηε εηαηξεία πνπ ζην παξειζφλ δελ έρεη εγγξάςεη θακία εγθαηάζηαζε, κπνξείηε λα ζπλερίζεηε 

απεπζείαο ζηε θφξκα αλαθνξάο. Αλαηξέμηε ζηηο «Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα εγθαηαζηάζεηο θαη 
εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα». Αλ είζηε εηαηξεία πνπ ζην παξειζφλ έρεη εγγξάςεη 
κία ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο, ζα ζαο δεηεζεί λα δηαγξάςεηε ρεηξνθίλεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
έρνπλ εγγξαθεί θαη εκθαληζζεί. Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηηο αλαθνξέο πξνεγνχκελσλ εηψλ. Μφιηο 
νινθιεξσζεί απηφ, ζα κπνξείηε λα ζπλερίζεηε απεπζείαο ζηε θφξκα αλαθνξάο. Αλαηξέμηε ζηηο 
«Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα».  

2. Τπάξρνπλ δχν επηινγέο ζηνλ Πίλαθα Έιεγρνπ εηαηξείαο: Εγγξαθή/Επεμεξγαζία κειψλ ή αλαθνξά 
σο εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο. Απηέο νη επηινγέο είλαη ακνηβαία πεξηνξηζηηθέο: φηαλ κία εηαηξεία 
εγγξάςεη έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε δελ κπνξεί λα επηιέμεη «Εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο»: αληίζηξνθα, 
αθνχ έρεη επηιέμεη λα δξάζεη σο εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο, δελ κπνξεί λα εγγξάςεη κέιε 
(εγθαηαζηάζεηο). Γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ, ζα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε πξηλ ε εηαηξεία μεθηλήζεη 
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία. 

3. Αλ ε εηαηξεία νξίζεη ηελ επηινγή κίαο εγθαηάζηαζεο, ζα εκθαληζηεί ην βαζηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ 
αθνξά εγθαηάζηαζε. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εηζαρζεί δεδνκέλα ζηηο λέεο αλαθνξέο, ε 
εηαηξεία κπνξεί αθφκα λα επηιέμεη μαλά ηελ επηινγή «Αλαθνξά σο εηαηξεία κίαο εγθαηάζηαζεο» ή ηε 
βαζηθή επηινγή πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ αλ επηιέμεη «Εγγξαθή/Επεμεξγαζία κειψλ». Θα 
ππάξμνπλ πξνεηδνπνηήζεηο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηελ αλαθνξά 
πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

  Εηαηξεία πνιιαπιώλ εγθαηαζηάζεσλ: Αλ κηα εηαηξεία επηζπκεί λα αλαθέξεη ζπλνιηθά ζηνηρεία 
γηα έλαλ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη απαξαίηεην λα είλαη ελήκεξν ην NEPSI γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη. Επνκέλσο είλαη δηαζέζηκν έλα επηπιένλ θνπκπί ζηνλ Πίλαθα 
Έιεγρνπ ηεο εηαηξείαο: “Αλαθνξά πνιιαπιψλ εγθαηαζηάζεσλ”. Αλ ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, ζα 
πξέπεη λα επηβεβαηψζεηε έλα πιαίζην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπκθσλείηε φηη, αθφκε θαη αλ 
ζπκπιεξψλεηε κία αλαθνξά πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα γηα πνιιέο εγθαηαζηάζεηο (sites), αλ ζαο 
δεηεζεί απφ ηνλ εγγξαθέα ζαο, ζα δψζεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε ν εγγξαθέαο ζαο λα 
πξνζδηνξίζεη ηα δεδνκέλα θάζε εγθαηάζηαζεο (site) μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 
(4) ηεο Επξσπατθήο χκβαζεο Κνηλσληθνχ Δηαιφγνπ (ESDA) γηα ην θξπζηαιιηθφ ππξηηηθφ. ηε ζπλέρεηα, 
ζα εξσηεζείηε γηα πφζεο εγθαηαζηάζεηο ζέιεηε λα εηζάγεηε δεδνκέλα θαη ζα νδεγεζείηε ζηε βαζηθή 
θφξκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε κφλν κία θνξά. 
Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηελ επηινγή, ζα ζαο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο 
κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο (sites) πνπ εγγξάςαηε θαηά ηελ πξνεγνύκελε αλαθνξά θαη πνπ 
κεηαθέξζεθαλ απηόκαηα ζην 2012 ή λα δηαγξάςεηε ρεηξνθίλεηα απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο (sites). 
Τα δεδνκέλα πξνεγνύκελσλ εηώλ δελ ζα επεξεαζηνύλ – δείηε Οδεγίεο ρξήζηε 2012 γηα 
εγθαηαζηάζεηο θαη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνπλ απεπζείαο δεδνκέλα εγθαηαζηάζεσλ (sites).   
 

 Αιιαγή ηδηνθηεζίαο/ Σπγρώλεπζε 
 

Αλ ε δηνίθεζε ηνπ ρψξνπ ζαο έρεη αιιάμεη ηδηνθηεζία, παξαθαιείζζε λα εηδνπνηήζεηε ηε Γξακκαηεία ηνπ 
NEPSI ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε c.lanne@ima-europe.eu γηα λα ειέγμεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηηο 
αιιαγέο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. εκεηψζηε φηη νη πξνεγνχκελνη εγγξαθείο ζα εμαθνινπζνχλ 
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα παιηά ζηνηρεία. Πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα παιηά ζηνηρεία, ν λένο 
ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ξσηήζεη ηνλ δηαρεηξηζηή. 

mailto:c.lanne@ima-europe.eu


Σειεπηαία ελεκέξσζε: Ννέκβξηνο 2011 

8/8 

 

 
Σεκεηώζηε όηη ν λένο ηδηνθηήηεο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξώζεη ην παξαπάλσ επίπεδν, πνπ ζα 
μεθηλήζεη κηα λέα δηαδηθαζία εγγξαθήο αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία όπσο κε ηε λέα 
εηαηξεία ή ηε λέα εγθαηάζηαζε. Θα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ππεξ-ζύλδεζκνο θαη θσδηθόο 
εηζόδνπ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμήο γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξάο.  

 
 Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο: Απηφ ην ηκήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπκπιεξψζεηε ηελ 

ελνπνηεκέλε ζαο έθζεζε.  Καηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ εμέηαζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζήο ζαο, ζα 
πξέπεη λα πξνζζέζεηε ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ιάβαηε απφ ηα 
Μέιε ζαο ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο Απαληήζεηο» γηα θαζεκία μερσξηζηή αλαθνξά ή/θαη λα 
πξνζζέζεηε ηα δηθά ζαο ζρφιηα ζηελ ελφηεηα «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο» γηα λα εηζάγεηε θάζε ζρεηηθή 
πιεξνθνξία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Αλ δελ ζπκπιεξώζεηε ηηο Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο 
ζαο, νη Πξναηξεηηθέο απαληήζεηο πνπ ζπκπιεξώζεθαλ από ηα κέιε ζαο δελ ζα πξνρσξήζνπλ 
ζηελ αιπζίδα.  

 
 Πξνζζήθε / Επεμεξγαζία επηζθέπηε κόλν γηα αλάγλσζε: Δηαζέζηκε  κφλν γηα κεηξηθέο εηαηξείεο θαη 

εηαηξείεο. 
 
 Εθηύπσζε θελήο έθζεζεο: Εθηππψζηε κία θελή έθδνζε ηεο έθζεζεο, αλ ζέιεηε πξψηα λα θάλεηε 

εμάζθεζε ή αλ ζέιεηε λα ηε ζηείιεηε ζην(-α) Μέινο(-ε) ζαο γηα λα ζπκπιεξψζεη(-νπλ) κηα έληππε 
έθδνζε. 

 
 Πξνβνιή / Επεμεξγαζία ελνπνηεκέλεο έθζεζεο: Δείηε ηελ ελνπνηεκέλε αλαθνξά ζαο θαη πξνζζέζηε 

ζρφιηα ζηελ ελφηεηα “Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο”. 
 

Σν ζχζηεκα, γηα θάζε εγγεγξακκέλν κέινο, ζα παξάγεη κηα ελνπνηεκέλε έθζεζε ησλ πνζνηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν. Κάζε κέινο ζα έρεη πξφζβαζε 
ζηε δηθή ηνπ ελνπνηεκέλε έθζεζε, θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο ησλ κειώλ πνπ έρεη εγγξάςεη 
(ζην ζχζηεκα αλαθέξνληαη σο «παηδηά»). Επνκέλσο κφλν εηαηξείεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε κε 
επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία εγθαηαζηάζεσλ. 
 
Η ελνπνηεκέλε έθζεζε ζα είλαη δηαζέζηκε κφιηο κηα εγθαηάζηαζε επηβεβαηψζεη ηελ αλαθνξά ηεο. Ο 
αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη αλαθνξά εκθαλίδεηαη ζηελ ζπγθεληξσηηθή έθζεζε, 
πνπ ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ µία επηπιένλ εγθαηάζηαζε ππνβάιιεη αλαθνξά. 
 

 Μόληκε αιιαγή γιώζζαο: Επηιέμηε ηελ πξνεπηιεγµέλε γιψζζα ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηε ην 
ζχζηεκα. 

 
 Απνζύλδεζε 
 
 Εθηύπσζε νδεγηώλ: Εθηππψζηε απηέο ηηο νδεγίεο ζε κνξθή .pdf.  
 
 Σηείιηε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηνλ εγγξαθέα ζαο 
  

V.  ΠΡΟΗΔΛΘΔ 
 
Τν 2012, νη αλαθνξέο εγθαηαζηάζεσλ, εηαηξεηώλ θαη κεηξηθώλ εηαηξεηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ελνηήησλ «Πξναηξεηηθέο εξσηήζεηο») πξέπεη λα νξηζηηθνπνηεζνύλ κέρξη ηηο 16 Μαξηίνπ 2012. 
Όια ηα επίπεδα από ηνπο Κιαδηθνύο Σπλδέζκνπο ηεο ΕΕ κέρξη ηηο εηαηξείεο ζα ειέγρνπλ αλ έρνπλ ππνβιεζεί 
νη αλαθνξέο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από ην παξαθάησ επίπεδν, γηα λα 
απνθεύγνληαη ιάζε πνπ κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ εύθνια.  
 

►►► Οδηγίες σε μορφή PowerPoint είμαι διαθέσμιες στο www.nepsi.eu, στημ εμότητα 
«Downloads» 
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