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 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο 
 
To παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται στον: 
 

Κατασκευαστή: MOTOΡ ΟΪΛ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.,      
Αγ. Θεόδωροι, Κόρινθος, 

                                                  Ελλάδα 
 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction 
product: 
 

Ασφαλτομίγματα 
 

Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι όλες οι διατάξεις της αξιολόγησης και της επαλήθευσης της 
σταθερότητας της απόδοσης και οι αποδόσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα ΖΑ του (των) 
προτύπου (-ων) 
 

EN 12591:2009- Ασφαλτικά & Συνδετικά Ασφαλτικών - 
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας. 

εφαρμόζονται υπό το σύστημα 2+ και ότι ο έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο εκτιμάται ότι 
συμμορφώνεται με τις οριζόμενες απαιτήσεις. 
 

Το συνημμένο Παράρτημα, με ίδια ημερομηνία, περιγράφει την (τις) εγκατάσταση (-σεις) παραγωγής, 
τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις παραμέτρους των προϊόντων και αποτελεί μέρος το παρόντος 
πιστοποιητικού. 
 

Το παρόν Πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι οι δοκιμές και/ή οι απαιτήσεις 
του συστήματος ελέγχου παραγωγής που περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα, και 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης των δηλωμένων χαρακτηριστικών, παραμένουν 
αμετάβλητες ενώ και το προϊόν καθώς και οι συνθήκες παραγωγής του εργοστασίου δεν 
μεταβάλλονται σημαντικά. 
        
Αριθμός Πιστοποιητικού: 0094/CPR/MAD/1107426/A  GR  

Αρχική Έγκριση: 31 Δεκεμβρίου 2020 

Τρέχουσα Πιστοποίηση: 23 Ιανουαρίου 2023 

Λήξη Πιστοποίησης: 23 Ιανουαρίου 2026 
 

LRQA Inspection Iberia, S.A. Κοινοποιημένος Οργανισμός με αριθμό 0094 
 
 

_____________________ 
Teresa Souto LRQA Inspection Iberia TQM  
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Κατασκευαστής: MOTOΡ ΟΪΛ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.,      
                                               Αγ. Θεόδωροι, Κόρινθος, Ελλάδα 
 
 

Πρότυπο Προϊόν και Μέγεθος Τοποθεσία Παραγωγής  

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 20 – 30   

Αγ. Θεόδωροι, 
Κόρινθος, Ελλάδα 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 30 - 45 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 35 - 50 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 40 - 60 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 50 - 70 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 70 - 100 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 100 - 150 

EN 12591: 2009 Άσφαλτος Οδοστρωσίας: 160 - 220 
 
 
Έκδοση Παραρτήματος: 02 

   Ημερομηνία Έκδοσης: 23 Ιανουαρίου 2023 
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_____________________________ 
Teresa Souto LRQA Inspection Iberia TQM 
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