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0.  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς 
επιθεώρησης και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις 
 
ISO/IEC TS17021-2 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστηµάτων 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
 
ISO/IEC TS 17021-3 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
της Ποιότητας 
 
ISO/IEC TS 17021-10 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
 
ISO/IEC 27006:2015 Information technology — Security techniques — Requirements for bodies 
providing audit and certification of information security management systems 
 
ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit 
and certification of food safety management systems 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1432:2008 ∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για τη διαχείριση έργων δηµοσίου 
χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές. 
 
ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συµµόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας-Θεµελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο 
 
ΕΣ∆-ΚΑ∆ Κανονισµός ∆ιαπίστευσης του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης 

 
IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System 
Operated by a Multi-Site Organization 
 
IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of 
Management Systems 
 
IAF MD 5:2015 Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems 
 
IAF MD 10:2013 IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of 
Competence in Accordance with ISO/IEC 17021: 2011 
 
IAF MD 11:2013 IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for Audits of 
Integrated Management Systems (IMS) 
 
IAF MD 13:2015 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information 
Security Management Systems (ISO/IEC 27001) 
 
IAF MD 17:2015 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification 
Bodies 
 
IAF MD 22:2018 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and 
Safety Management Systems (OH&SMS) 
 
ΕΣΥ∆ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018  κατευθυντήρια οδηγία για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης 
συστηµάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
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1.         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 1.1. Σκοπός του παρόντος Γενικού Κανονισµού είναι η παροχή αρχών και απαιτήσεων για 

την επάρκεια, την συνέπεια και την αµεροληψία της αρχικής επιθεώρησης και 
πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης και της επακόλουθης επιτήρησης και 
επαναπιστοποίησης, που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015. 

 
 1.2. Η Επιθεώρηση και Πιστοποίηση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης ακολουθεί τους όρους και 

τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόντα Γενικό Κανονισµό, χρησιµοποιώντας ως 
κριτήρια αξιολόγησης αυτά που καθορίζονται στο αντίστοιχο πρότυπο και αναφέρονται 
ειδικότερα στους επί µέρους Ειδικούς Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες. 

 
 1.3 Η χορήγηση του διαπιστευµένου από το ΕΣΥ∆ Πιστοποιητικού Σ.∆. δεν αποτελεί ούτε 

εξυπονοεί µε κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΕΣΥ∆ 
 
 1.4. Tο Πιστοποιητικό µπορεί να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων µιας Επιχείρησης 

ή µόνο τµήµα ή τοµέα αυτών. Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται θα αναφέρει ευκρινώς 
τόσο το εφαρµοζόµενο πρότυπο, όσο και το αντικείµενο/πεδίο εφαρµογής για το οποίο 
η Επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί. 

 
 1.5. Η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Σ.∆. κατ’ ουδένα τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα των από 

την Επιχείρηση παραγοµένων προϊόντων ή παρεχοµένων υπηρεσιών. Πιστοποιεί µόνον 
ότι οι διαδικασίες που εφαρµόζει η Επιχείρηση κατά την παραγωγή των προϊόντων της ή 
την παροχή των υπηρεσιών της, υποδηλώνουν την ύπαρξη και λειτουργία ενός 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, το οποίο συµµορφούται µε τα πρότυπα που αναφέρονται στη 
παρακάτω παράγραφο 1.7.  

  
1.6 Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται ισχύει για 3 χρόνια, κατά τα οποία πραγµατοποιούνται 

οι εξής επιθεωρήσεις:  
- Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 και Στάδιο 2), πριν την χορήγηση του πιστοποιητικού 
- Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, κατά τον 1ο και τον 2ο χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού 
- Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης, κατά τον 3ο χρόνο ισχύος και πριν τη λήξη της 

πιστοποίησης 
 

1.7  Ο παρών Γενικός Κανονισµός αφορά τη συµµόρφωση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 
18001, ΕΛΟΤ 1429, Agro, ISO 22000, ISO 27001 και κάθε άλλου που θα ενταχθεί στο 
µέλλον. 

 
2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 
 
 Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ή είχαν εντός των προηγουµένων δύο (2) ετών, οικονοµική ή άλλη 
σχέση, είτε σαν πελάτες είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, µε τις άλλες δραστηριότητες της 
ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. (επιθεωρήσεις φορτίων ή/και επιθεωρήσεις πλοίων τύπου 
ασφάλειας/νηογνώµονος, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τµήµατα 1 και 4 του Εγχειριδίου 
Ποιότητας του Τοµέα Πιστοποίησης) δεν γίνονται αποδεκτές. 

  
 Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από 

άλλους Φορείς Πιστοποίησης, επίσης δεν γίνονται αποδεκτές. 
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 Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε, δεν παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, 
δεν προσφέρει υπηρεσίες σχετικές µε τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε 
πιστοποιηµένους πελάτες. 

  
 Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δεν διατηρεί οικονοµική ή άλλη σχέση 

(συµπεριλαµβανοµένων και προωθητικών ενεργειών εκατέροθεν) µε εταιρείες παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο που θα µπορούσε να θεωρηθεί σχέση αντικρουόµενων 
συµφερόντων. Επιπρόσθετα, σε καµία περίπτωση δεν αναθέτει υπεργολαβία, τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων σε εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελεί η 
περίπτωση µεµονωµένων προσώπων, που διαθέτουν τα προσόντα του επιθεωρητή, µε την 
προϋπόθεση να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από το τέλος της συνεργασίας τους  
για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην υποψήφια προς πιστοποίηση Επιχείρηση.  

  
 Η ανεξαρτησία, αµεροληψία και ακεραιότητα  της Letrina SA διασφαλίζεται από το νοµικό της 

πλαίσιο, την οργανωτική της διάρθρωση και τη λειτουργία τoυ Συµβουλίου Πιστοποίησης και 
από τη λειτουργία του Συµβουλίου Ποιότητας, Ανεξαρτησίας και Αµεροληψίας. Η Letrina SA έχει 
αναπτύξει και εφαρµόζει το Παράρτηµα 5 «Κανονισµός για τη Λειτουργία της Επιτροπής 
∆ιασφάλισης Αµεροληψίας» καθώς και Impartiality Analysis όλων των επιθεωρητών, τεχνικών 
εµπειρογνωµόµων και του φορέα πιστοποίησης ετήσια.  

 
 Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό: 
 

� όλοι οι οργανισµοί οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε την Letrina SA αντιµετωπίζονται ισότιµα, 
 
� οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τους οργανισµούς που εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά όσο και για τους οργανισµούς που είναι ήδη 
κάτοχοι Πιστοποιητικών από την Letrina SA. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που παρέχει η Letrina SA χωρίς διακρίσεις και δεν υπάρχουν καταχρηστικοί 
οικονοµικοί ή άλλοι όροι. 

 
� οι εργαζόµενοι του φορέα πιστοποίησης µέσω του Impartiality Analysis αξιολογούνται για την 

αµεροληψία τους ετήσια από τον QA Manager λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως απειλές 
από προσωπικό ενδιαφέρον, απειλές από προσωπικές επανεκτιµήσεις, απειλές από 
οποιαδήποτε συγγενική σχέση και απειλές από ενέργειες εκφοβισµού. Η αµεροληψία δεν 
περιορίζεται στις σχέση µε τους εξωτερικούς παράγοντες (π.χ πελάτες) αλλά επεκτείνεται και 
στις εσωτερικές διεργασίες του φορέα πιστοποίησης, όπως για παράδειγµα η on site 
αξιολόγηση των επιθεωρητών από άλλο επιθεωρητή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις 
οποιεσδήποτε απειλές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.       

  
 Σκοπός των παραπάνω όρων είναι η εξάλειψη κάθε πιθανότητας επηρεασµού της αµεροληψίας 

των αποφάσεων της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, όσον αφορά στην απονοµή, 
διατήρηση, επέκταση, υποβάθµιση, αναστολή ή απόσυρση της Πιστοποίησης, που θα µπορούσε 
να προέλθει από ενδεχόµενη αντίθεση συµφερόντων. 

 
 
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 3.1. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καθιερώνει Σήµατα Πιστοποίησης, τα οποία 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν από κάθε Επιχείρηση που είναι εγγεγραµµένη στον 
Κατάλογο Πιστοποιηµένων Εταιρειών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

 
  Τα σήµατα είναι της µορφής όπως παρακάτω: 
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  Ή και συνοδευόµενο από τον Εθνικό Λογότυπο ∆ιαπίστευσης - στις περιπτώσεις για τις 

οποίες η ΛΕΤΡΙΝΑ έχει διαπίστευση για το συγκεκριµένο πεδίο πιστοποίησης: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2. Το Σήµα Πιστοποίησης είναι ιδιοκτησία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και έχει κατοχυρωθεί στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 
  Το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε πιστοποιηµένη από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

Επιχείρηση, µόνο στα εταιρικά της έντυπα είτε σε άλλο διαφηµιστικό υλικό και 
υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση βρίσκεται καταχωρηµένη στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων 
Εταιρειών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

 
 3.3. Το Σήµα Πιστοποίησης δεν είναι και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σαν Σήµα 

Ποιότητας Προϊόντος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στη 
συσκευασία του προϊόντος της Επιχείρησης. Αντιθέτως, στη συσκευασία του προϊόντος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί δήλωση µε την ακόλουθη περίπου διατύπωση: «Η 
εταιρία/επιχείριση/οργανισµός [επωνυµία πιστοποιηµένου οργανισµού] διαθέτει 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας/Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης το οποίο έχει πιστοποιηθεί 
κατά ISO 9001/14001 από τον Φορέα Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ». Συσκευασία του 
προϊόντος θεωρείται αυτό που µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το προϊόν διαλύεται ή να 
υφίσταται βλάβη. Συνοδευτικές πληροφορίες θεωρείται ως ξεχωριστά διαθέσιµα ή 
εύκολα αποσπώµενα. Ετικέτες τύπου ή πινακίδες αναγνώρισης θεωρούνται ως µέρος 
του προϊόντος. 

 
  Σηµείωση: Το Σήµα Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σε αναφορές/ 

αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων, διακριβώσεων, ή/και ελέγχων/ 
επιθεωρήσεων, πιστοποίηση προσώπων καθώς τέτοιου τύπου έγγραφα θεωρούνται 
προϊόντα υπηρεσιών για τις εν λόγω Πιστοποιηµένες Επιχειρήσεις 

 
 3.4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
  
  3.4.1. Πέρα από τα παραπάνω αναφερόµενα, για κάθε ιδιαίτερη ή ιδιάζουσα χρήση του 

Πιστοποιητικού ή και του Σήµατος Πιστοποίησης απαιτείται η έγκριση της ΛΕΤΡΙΝΑ 
Α.Ε. 

  3.4.2. Για µια τέτοια χρήση του Πιστοποιητικού ή/και του Σήµατος Πιστοποίησης η 
πιστοποιηµένη Επιχείρηση πρέπει έγκαιρα να απευθύνει στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αίτηση 
στην οποία να περιγράφονται οι λεπτοµέρειες της χρήσης την οποία σκοπεύει να 
κάνει. 

 

 
 

 

 
  Πιστοποίηση Σ∆ 
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  3.4.3. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να απαντήσει στην αίτηση εντός δεκαπέντε 
(15) εργάσιµων ηµερών, αφού ερευνήσει το θέµα και αποφασίσει σχετικά το 
Συµβούλιο Πιστοποίησης 

 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 4.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

(σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διαδικασίες και τους Ειδικούς Κανονισµούς της ΛΕΤΡΙΝΑ 
Α.Ε.) 

 
  Για τη χορήγηση ενός Πιστοποιητικού σε µια Επιχείρηση ακολουθούνται οι παράγραφοι 

4.1.1. έως 4.1.5. 
 
  4.1.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
    Η προετοιµασία για την επιθεώρηση του Συστήµατος Ποιότητας µιας Επιχείρησης 

που επιθυµεί να πιστοποιηθεί αρχίζει από τη στιγµή που η Επιχείρηση θα εκδηλώσει 
το ενδιαφέρον της αυτό. 

 
    Ο παρών Κανονισµός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

αποστέλλεται στην Επιχείρηση µε την εκδήλωση του ενδιαφέροντος της, ούτως 
ώστε η Επιχείρηση να ενηµερωθεί για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την Πιστοποίηση και κατά συνέπεια τη χρήση του Πιστοποιητικού. 
Αποστέλλεται επίσης ‘ΑΙΤΗΣΗ’  και το σχετικό ‘ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ’. 

 
    Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε τον Κανονισµό ή τη διαδικασία 

Πιστοποίησης, µια ή περισσότερες προκαταρκτικές συναντήσεις µπορούν να 
προγραµµατιστούν µεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του ∆ιευθυντή 
∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

 
    Η Επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει την ‘ΑΙΤΗΣΗ’ και το  ‘ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ’ 

συµπληρωµένα και υπογραµµένα από τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης. 
 
    Με την υπογραφή του Συµφωνητικού, η Επιχείρηση πρέπει να αποστείλει στην 

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ένα αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας (ΕΠ) και των διαδικασιών 
της για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεκµηρίωσης του Συστήµατος 
Ποιότητας. 

 
    Η διαδικασία Αρχικής Επιθεώρησης διενεργείται σε δυο φάσεις: Στάδιο 1 & Στάδιο 2. 
 
    Το Στάδιο 1 διενεργείται ώστε: 

• να ανασκοπείται η τεκµηρίωση του συστήµατος διαχείρισης του πελάτη 
• να αξιολογούνται οι συνθήκες  χώρων και εγκαταστάσεων του πελάτη και να 

διεξάγονται συζητήσεις µε το προσωπικό του πελάτη, ώστε να καθοριστεί η 
ετοιµότητά του για το δεύτερο στάδιο της επιθεώρησης 

• να ανασκοπείται η κατάσταση και η κατανόηση του πελάτη αναφορικά µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου, ειδικότερα για ότι αφορά τον εντοπισµό των 
κύριων χαρακτηριστικών  επίδοσης, των διεργασιών, των σκοπών και της 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης 

• να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε το πεδίο του 
συστήµατος διαχείρισης, που περιλαµβάνουν:  

- εγκαταστάσεις του πελάτη, 
- τις διεργασίες και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται, 
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- τα επίπεδα των εγκατεστηµένων ελέγχων (ιδιαίτερα στη περίπτωση πελατών 
µε πολλαπλές εγκαταστάσεις. 
-  τις σχετικές κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις συµµόρφωσης 

• να ανασκοπείται η παροχή των πόρων για το 2ο  στάδιο της επιθεώρησης και να 
συµφωνούνται µε τον πελάτη οι λεπτοµέρειες του 2ου  σταδίου της 
επιθεώρησης, 

• να διευκολύνεται ο  o σχεδιασµός του 2ου  σταδίου της επιθεώρησης  από την 
επαρκή κατανόηση του συστήµατος διαχείρισης και των λειτουργιών της 
εγκατάστασης στο πλαίσιο του προτύπου του συστήµατος διαχείρισης ή άλλων 
τυποποιητικών εγγράφων 

• να αξιολογείται  αν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και η ανασκόπηση από τη διοίκηση 
σχεδιάζονται και πραγµατοποιούνται και  ότι το επίπεδο εφαρµογής του 
συστήµατος διαχείρισης, αποδεικνύει ότι ο πελάτης είναι έτοιµος για την 
επιθεώρηση του δευτέρου σταδίου 
 

Τυχόν ευρήµατα κατά το Στάδιο 1, καταγράφονται και επικοινωνούντα στην 
Επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων και των σηµείων που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν στην καταγραφή Μη – Συµµόρφωσης κατά το Στάδιο 2 της Αρχικής 
Αξιολόγησης. 
 
Σηµείωση: Για την επίτευξη των ανωτέρω αντικειµενικών αποδείξεων, µέρος του 
Σταδίου 1 της Αρχικής Επιθεώρησης δύναται να πραγµατοποιηθεί επί τόπου στις 
εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. 
  
Το Στάδιο 2 περιλαµβάνει το έλεγχο και την αξιολόγηση των παρακάτω: 
 

o τις πληροφορίες και τα τεκµήρια της συµµόρφωσης µε  όλες τις απαιτήσεις 
του εφαρµοστέου προτύπου του συστήµατος διαχείρισης ή άλλου 
τυποποιητικού εγγράφου, 

o την παρακολούθηση της επίδοσης, µετρήσεις, αναφορές και ανασκόπηση 
ως προς κύριους σκοπούς και στόχους (σε συνάρτηση µε τα προβλεπόµενα  
στο εφαρµοστέο πρότυπο συστήµατος διαχείρισης ή άλλο τυποποιητικό  
έγγραφο), 

o την ικανότητα του συστήµατος διαχείρισης του πελάτη και την επίδοση του 
αναφορικά µε την συµµόρφωση µε τις εφαρµόσιµες νοµικές, κανονιστικές, 
ρυθµιστικές και συµβατικές απαιτήσεις, 

o το λειτουργικό έλεγχο των διεργασιών του πελάτη, 
o την εσωτερική επιθεώρηση και την ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση, 
o την ευθύνη της διοίκησης για τις πολιτικές του πελάτη, 

 
Το 2ο στάδιο διενεργείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. 

 
    Για τη διεξαγωγή της/των επί τόπου επιθεωρήσεων, µια κοινά αποδεκτή ηµεροµηνία 

συµφωνείται µεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του ∆ιευθυντή 
∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

 
    Η ηµεροµηνία/ές επιβεβαιώνονται πάντοτε γραπτά από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε 
 
.     Τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν από την/τις ηµεροµηνία (ες) που έχει 

συµφωνηθεί για την/τις επιτόπου επιθεώρηση (εις) , η Επιχείρηση ειδοποιείται 
γραπτά για την προτεινόµενη σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, καθώς επίσης και 
για το πρόγραµµα επιθεώρησης, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει 
τις τυχόν αντιρρήσεις της. 
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     Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ζητήσει, αφού βεβαίως εκθέσει τους λόγους για 
τους οποίους το ζητά, την αντικατάσταση µέλους ή και µελών της Οµάδας 
Επιθεώρησης, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είτε εξωτερικοί 
συνεργάτες. Εάν οι λόγοι για τους οποίους η Επιχείρηση ζητά αυτή την 
αντικατάσταση κριθούν βάσιµοι (π.χ. αποδειχθεί ότι το µέλος ή τα µέλη σχετίζονται 
µε τον ανταγωνισµό), τότε το µέλος ή τα µέλη αντικαθίστανται. 

 
    Σηµείωση: Απαγορεύεται αυστηρά η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. να έχει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα συµβουλευτικού έργου προς τις Επιχειρήσεις που 
πιστοποιεί ή πρόκειται να πιστοποιήσει. Οι επιθεωρητές της ΛΕΤΡΙΝΑ 
Α.Ε. ή οι εξωτερικοί της συνεργάτες δεν πρέπει να έχουν σχέση 
συµβουλευτικού ή άλλου έργου µε την Επιχείρηση που πρόκειται να 
πιστοποιηθεί, τουλάχιστον για τα δύο (2) προηγούµενα χρόνια. 

 
  4.1.2. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ  
 
    Την πρώτη ηµέρα της επιτόπου επιθεώρησης για την αξιολόγηση και πριν την 

έναρξη της, η Οµάδα Επιθεώρησης συναντάται µε την ∆ιοίκηση και τους 
εκπροσώπους της Επιχείρησης.   

 
    Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι: 
    α) σύσταση των συµµετεχόντων, περιλαµβάνοντας ένα περίγραµµα των ρόλων 

τους, 
β) Επιβεβαίωση του πεδίου της επιθεώρησης, 
γ) επιβεβαίωση του σχεδίου της επιθεώρησης (περιλαµβάνοντας το τύπο και το 

πεδίο της επιθεώρησης, τους αντικειµενικούς σκοπούς και κριτήρια) , των όποιων 
αλλαγών και άλλων σχετικών διευθετήσεων µε το πελάτη, ειδικά την ηµεροµηνία 
και το χρόνο της καταληκτικής συνεδρίασης, τις προσωρινές συνεδριάσεις µεταξύ 
της οµάδας επιθεώρησης και της διοίκησης του πελάτη, 

δ) επιβεβαίωση των καναλιών τυπικής επικοινωνίας µεταξύ της οµάδας 
επιθεώρησης και του πελάτη, 

ε) επιβεβαίωση των πόρων και των ευκολιών που χρειάζεται η οµάδα επιθεώρησης 
να είναι διαθέσιµες, 

στ) επιβεβαίωση των θεµάτων που σχετίζονται µε την εµπιστευτικότητα, 
ζ) επιβεβαίωση των σχετικών οδηγιών ασφαλείας, των διαδικασιών έκτακτης 

ανάγκης και ασφαλείας  για την οµάδα επιθεώρησης, 
η) επιβεβαίωση της διαθεσιµότητας των ρόλων και των ταυτοτήτων κάποιων 

συνοδών και παρατηρητών, 
θ) η µέθοδος της καταγραφής συµπεριλαµβανοµένης της κατάταξης των 

ευρηµάτων της επιθεώρησης, 
ι) πληροφόρηση σχετικά µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η επιθεώρηση  

µπορεί να τερµατισθεί πρόωρα, 
ια) επιβεβαίωση ότι ο συντονιστής της οµάδας επιθεώρησης και η οµάδα 

επιθεώρησης που αντιπροσωπεύουν το φορέα πιστοποίησης είναι ικανοί για την 
επιθεώρηση και πρέπει να είναι σε συµφωνία µε το εκτελούµενο σχέδιο της 
επιθεώρησης συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων της επιθεώρησης και 
των επακόλουθων, 

ιβ) επιβεβαίωση της κατάστασης των ευρηµάτων από προηγούµενη ανασκόπηση ή 
επιθεώρηση αν αυτό είναι εφαρµόσιµο, 

ιγ) µέθοδοι και διαδικασίες που πρέπει να χρησιµοποιούνται στην επιθεώρηση 
βασιζόµενες στη δειγµατοληψία, 

ιδ) επιβεβαίωση της γλώσσας που θα χρησιµοποιηθεί στην επιθεώρηση, 
ιε) επιβεβαίωση ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα πρέπει να κρατείται 

πληροφορηµένος από τη πρόοδο της επιθεώρησης και όποιων εµπλοκών, 
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ιστ) ∆υνατότητα στον πελάτη να θέσει ερωτήσεις 
 

  4.1.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΤΑ∆ΙΟ 1 & ΣΤΑ∆ΙΟ 2) 
 
    Ο αριθµός των επιθεωρητών που συµµετέχουν στην Οµάδα Επιθεώρησης, ένας εκ 

των οποίων θα είναι ο Επικεφαλής Επιθεωρητής, βασίζεται απόλυτα στον πίνακα 
«Ηµέρες Επιθεωρητή που απαιτούνται για την αξιολόγηση», όπως αυτός 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισµού. 

    Η Οµάδα Επιθεώρησης µπορεί να περιλαµβάνει τεχνικούς εµπειρογνώµονες, 
εκπαιδευόµενους επιθεωρητές, καθώς και παρατηρητές, µε την προϋπόθεση 
πάντοτε ότι η Επιχείρηση συµφωνεί µε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί. 

    Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής µιας συνδυαστικής ή ολοκληρωµένης επιθεώρησης 
πρέπει να έχει σε βάθος γνώση τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα και µία 
ενηµέρωση στα άλλα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την εν λόγω συγκεκριµένη 
επιθεώρηση. 

    Η επιλογή του Επικεφαλής Επιθεωρητή καθώς και η διασφάλιση ότι η Οµάδα 
Επιθεώρησης την οποία εγκρίνει, καλύπτει πλήρως τις ειδικές και τεχνικές 
απαιτήσεις του αντικειµένου/πεδίου για το οποίο ζητείται η Πιστοποίηση, είναι 
αποκλειστική ευθύνη του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
(έντυπο Ε-108.3 Schedule for Evaluation). Κατά συνέπεια, όταν επιθεωρούνται 
Επιχειρήσεις υψηλής εξειδίκευσης (ενδεικτικά: πυρηνικά, τεχνολογία πληροφορικής, 
µηχανολογία, υγεία, φαρµακευτικά, τρόφιµα, κλπ.) η αναβάθµιση των ικανοτήτων 
και της τεχνογνωσίας της Οµάδας Επιθεώρησης, ούτως ώστε να µπορέσει αυτή να 
καλύψει πλήρως τις αυξηµένες εξειδικευµένες απαιτήσεις της επιθεώρησης, 
επιτυγχάνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

    -  είτε µε την επιτόπου παρουσία του τεχνικού εµπειρογνώµονα* κατά τη διάρκεια 
της επιθεώρησης ή/και 

    - µε µια εκτενή ενηµέρωση της Οµάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό 
εµπειρογνώµονα, που γίνεται πριν από την επιτόπου επιθεώρηση** ή/και 

    - µε την κατάλληλη εκπαίδευση της Οµάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό 
εµπειρογνώµονα πριν από την επιτόπου επιθεώρηση** 

    Σηµειώσεις: 
    * Τα καθήκοντα του/της τεχνικού εµπειρογνώµονα κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας του/της στην επιτόπου επιθεώρηση περιορίζονται µόνο στην παροχή 
τεχνικών συµβουλών προς την Οµάδα Επιθεώρησης. 

     Σε καµιά περίπτωση ο/η τεχνικός εµπειρογνώµων δεν λειτουργεί ως 
επιθεωρητής ούτε η παρουσία του προσµετράται στις ανθρωποηµέρες 
επιθεώρησης. 

    ** Η διάρκεια της ενηµέρωσης/εκπαίδευσης που γίνεται από τον/την τεχνικό 
εµπειρογνώµονα προς την Οµάδα Επιθεώρησης πριν από την επιτόπου 
επιθεώρηση αξιολόγησης, µπορεί να κυµανθεί από µια πλήρη εκπαίδευση 
διάρκειας τριών ηµερών (εαν π.χ. πρόκειται για πυρηνικά) µέχρι µια απλή 
ενηµέρωση διάρκειας δύο ωρών (εάν πρόκειται για µια κατασκευαστική εταιρεία 
ενός όχι ιδιαίτερα εξειδικευµένου προϊόντος, που παράγεται από µια λιγότερο 
περίπλοκη γραµµή παραγωγής). 

     Η διάρκεια της παραπάνω ενηµέρωσης/εκπαίδευσης αποφασίζεται από κοινού 
από το ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας και τον/την τεχνικό εµπειρογνώµονα, 
µε βάση την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του επιθεωρούµενου, καθώς 
επίσης και το πόσο εξειδικευµένες είναι αυτές οι δραστηριότητες. 

     
    Η τελική απόφαση ως προς το ποιο από τα παραπάνω µέσα θα χρησιµοποιηθεί, 

ούτως ώστε η Οµάδα Επιθεώρησης να αποκτήσει τις ικανότητες και την 
τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη διενέργεια της επιθεώρησης αξιολόγησης του 
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κάθε επιθεωρούµενου, είναι ευθύνη του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Η 
απόφαση αυτή καταγράφεται στο έντυπο Ε-108.3 (Schedule for Evaluation). 

 
Ανάλογα µε το µέγεθος της Επιχείρησης, η Οµάδα Επιθεώρησης λειτουργεί είτε ως 
σύνολο ή χωρίζεται σε µικρότερα τµήµατα. Η επιθεώρηση µπορεί να διενεργηθεί και 
σε τµήµατα ή τοµείς µόνον της Επιχείρησης που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
Πιστοποίηση. 

 
    Η Επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 
 
    Σκοπός της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι 

διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης εφαρµόζονται στην πράξη. (βλ. παρ. 4.1.1 
αναλυτική περιγραφή σταδίου 1 και σταδίου 2). Ως µέσον χρησιµοποιείται η τεχνική 
των συνεντεύξεων µε τους εργαζόµενους. 

    Για τον λόγο αυτό, η Οµάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί/ απευθύνεται αποκλειστικά 
και µόνο µε το εµπλεκόµενο προσωπικό. Τυχόν σύµβουλοι της Επιχείρησης, δύναται 
να παρευρίσκονται ως σιωπηροί παρατηρητές. 

    Συστάσεις ή κριτική πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 
 
     
    Σηµείωση: Η Επιχείρηση, εάν το επιθυµεί, µπορεί να ζητήσει προκαταρκτική 

επιθεώρηση πριν από την επιθεώρηση αξιολόγησης. 
     
    Με το πέρας της επιθεώρησης, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συγκεντρώνει και ελέγχει 

τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της/των Οµάδας/ων Επιθεώρησης. 
 
    Τα σχετικά συµπεράσµατα και ευρήµατα των επιθεωρητών πρέπει να 

υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και οι µη συµµορφώσεις που 
εντοπίσθηκαν να σηµειώνονται πάντοτε σε σχέση µε την παράγραφο του προτύπου 
µε βάση το οποίο διενεργείται η συγκεκριµένη επιθεώρηση αξιολόγησης. 

 
Η κατάταξη των µη συµµορφώσεων γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
κύρια µη συµµόρφωση ορίζεται η µη εκπλήρωση απαίτησης του προτύπου η 
οποία επηρεάζει την ικανότητα του συστήµατος διαχείρισης να επιτύχει τα 
προδιαγεγραµµένα αποτελέσµατα. π.χ. κύρια  µη συµµόρφωση χαρακτηρίζεται η 
απουσία αποτελεσµατικού ελέγχου µιας διεργασίας, η απόκλιση των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων ή υπηρεσιών από τις προδιαγεγραµµένες 
απαιτήσεις, η ύπαρξη πολλών µεµονωµένων αποκλίσεων που αφορούν την ίδια 
απαίτηση του προτύπου που έχουν ως αποτέλεσµα µια συστηµατική αδυναµία στο 
σύστηµα διαχείρισης 
 
απλή ή δευτερεύουσα µη συµµόρφωση ορίζεται η µη εκπλήρωση απαίτησης 
του προτύπου η οποία δεν επηρεάζει την ικανότητα του συστήµατος διαχείρισης να 
επιτύχει τα προδιαγεγραµµένα αποτελέσµατα. 

 
    Κάτω από την υπευθυνότητα του Επικεφαλής Επιθεωρητή και πριν τη καταληκτική 

συνεδρίαση η οµάδα επιθεώρησης πρέπει να : 
α) ανασκοπεί τα ευρήµατα της επιθεώρησης και κάθε άλλη κατάλληλη πληροφορία 
που έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης που αντίκειται στους 
αντικειµενικούς σκοπούς και τα κριτήρια της επιθεώρησης και κατατάσσεται ως µη 
συµµόρφωση, 
β) συµφωνεί πάνω στα συµπεράσµατα της επιθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη και 
την αβεβαιότητα της διεργασίας επιθεώρησης, 
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γ) συµφωνεί και παρακολουθεί συνεχώς τις αναγκαίες ενέργειες, 
δ) Επιβεβαιώνει τη καταλληλότητα του προγράµµατος επιθεώρησης ή εντοπίζει 
κάθε διαφοροποίηση που απαιτείται για µελλοντικές επιθεωρήσεις (π.χ. πεδίο 
πιστοποίησης, χρόνοι και ηµεροµηνίες επιθεώρησης, συχνότητα επιτήρησης, 
επάρκεια οµάδας επιθεώρησης) 

 
 
  4.1.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ (ΣΤΑ∆ΙΟ 2) 
 
    Η καταληκτική σύσκεψη µεταξύ των µελών της Oµάδας Eπιθεώρησης και της 

∆ιοίκησης και των εκπροσώπων της Επιχείρησης γίνεται µετά την ολοκλήρωση της 
επιθεώρησης αξιολόγησης Στάδιο 1 και Στάδιο 2 , την τελευταία ηµέρα. 

 
    Η καταληκτική συνεδρίαση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία 

όπου ο βαθµός της λεπτοµέρειας πρέπει να είναι σύµφωνος µε την εξοικείωση του 
πελάτη στη διεργασία της επιθεώρησης: 

   α) Ενηµέρωση του πελάτη ότι οι αποδείξεις της επιθεώρησης που αποκτήθηκαν 
βασίζονται σε ένα δείγµα από τη πληροφόρηση, ως εκ τούτου εισάγεται ένα 
στοιχείο αβεβαιότητας, 

   β) η µέθοδος και το χρονοδιάγραµµα της υποβολής εκθέσεων συµπεριλαµβανοµένης 
της όποιας ιεράρχησης των ευρηµάτων της επιθεώρησης, 

   γ) τη διεργασία του φορέα πιστοποίησης για το χειρισµό των µη συµµορφώσεων 
συµπεριλαµβανοµένων των όποιων επιπτώσεων σχετίζονται µε τη κατάσταση της 
πιστοποίησης του πελάτη. 

   δ) το χρονοδιάγραµµα για να παρουσιάσει ο πελάτης ένα σχέδιο για διορθώσεις ή 
διορθωτικές ενέργειες για κάθε µη συµµόρφωση που αναγνωρίσθηκε κατά τη 
διάρκεια της επιθεώρησης,  

   ε) τις ενέργειες του φορέα πιστοποίησης µετά την επιθεώρηση, 
   στ) πληροφόρηση σχετικά µε τις διεργασίες χειρισµού παραπόνων και ενστάσεων. 
 
    Κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης, τα έντυπα Ε-108.4.4 (Non-Conformity 

Notes) µε τις Μη Συµµορφώσεις που εντοπίσθηκαν υπογράφονται από τη ∆ιοίκηση 
της Επιχείρησης και συµφωνείται το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των 
σχετικών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται. 

  
    Ακόµη, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων µεταξύ των 

συµµετεχόντων και ότι τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης έχουν γίνει κατανοητά 
από όλους. 

 
    Σηµείωση 1 - Άρση των µη συµµορφώσεων : 
     

Η άρση κύριας µη συµµόρφωσης απαιτεί την επαλήθευση της 
αποτελεσµατικότητας των εφαρµοσθέντων από τον πελάτη διορθώσεων και 
διορθωτικών ενεργειών.  Στις περιπτώσεις της αρχικής αξιολόγησης ή της 
επαναπιστοποίησης µέχρι την άρση της κύριας µη συµµόρφωσης, δεν 
προχωράει η διαδικασία για την έκδοση του πιστοποιητικού. Στις περιπτώσεις 
των επιθεωρήσεων επιτήρησης, το Συµβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ 
αποφασίζει για την συνέχιση, απόσυρση ή αναστολή του πιστοποιητικού 
µέχρι την άρση της κύρια µη συµµόρφωσης. 
 
Για την άρση της απλής µη συµµόρφωσης απαιτείται από τον επιθεωρητή, η 
αποδοχή του πλάνου του πελάτη για την διόρθωση και τις διορθωτικές 
ενέργειες που πρόκειται να λάβει και συνεχίζει η διαδικασία πιστοποίησης. 
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      Υποσηµείωση: 
      Σε καµιά περίπτωση ο χρόνος άρσης της µη συµµόρφωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της επιτόπου επιθεώρησης. 
∆ιαφορετικά, η επιθεώρηση θεωρείται προκαταρκτική, και σαν τέτοια 
αρχειοθετείται. Η Επιχείρηση ειδοποιείται σχετικά. 

 
    Σηµείωση 2: 
    Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης, οι επιθεωρητές µπορούν να κάνουν 

Προτάσεις Βελτίωσης για την περαιτέρω βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. Οι 
Προτάσεις Βελτίωσης δεν υποχρεούνται ανασκόπησης την επόµενη χρονιά. 

 
    Σηµείωση 3: 
    Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη 

για ερωτήσεις. Τυχόν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά µε την επιθεώρηση, τις µη 
συµµορφώσεις ή τα συµπεράσµατά µεταξύ της οµάδας επιθεώρησης  και του 
πελάτη θα πρέπει να συζητηθούν και να επιλυθούν, όπου είναι δυνατόν. Τυχόν 
αποκλίνουσες απόψεις που δεν επιλύονται θα πρέπει να καταγράφονται και να 
αναφέρονται στον φορέα πιστοποίησης. 

 
 
 
 
 
     
  4.1.5. ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
    (Σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες και Κανονισµούς της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) 
 
    Αφού ο Επικεφαλής Επιθεωρητής ολοκληρώσει την έκθεση επιθεώρησης, την 

υποβάλλει, µαζί µε την πρότασή του για απονοµή ή όχι του Πιστοποιητικού, στο 
Συµβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. για έγκριση. 

    Το Συµβούλιο αποφασίζει να απονείµει ή όχι το Πιστοποιητικό εντός των χρονικών 
ορίων που ορίζονται, από τις διαδικασίες του. 

 
    Υποσηµείωση: 
    Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δεν µπορεί να αποφασίσει θετικά για την απονοµή του 

Πιστοποιητικού στην Επιχείρηση, εφόσον Κύριες ή ∆ευτερεύουσες Μη 
Συµµορφώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεµότητα. 

    Η τελική απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης µαζί µε ένα αντίγραφο της 
ολοκληρωµένης έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλονται στην Επιχείρηση. 

    Εάν η απόφαση του Συµβουλίου είναι θετική ως προς την απονοµή, το 
Πιστοποιητικό εκδίδεται και αποστέλλεται. 

    Σηµείωση: Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισµό και εφαρµογή 
των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών, ούτως ώστε να αρθούν οι Μη 
Συµµορφώσεις που εντοπίσθηκαν ή οι αιτίες που τις προκαλούν. Το 
χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή αυτών των διορθωτικών ενεργειών και κατ’ 
επέκταση η διενέργεια των απαιτούµενων επιθεωρήσεων για να διαπιστωθεί ή άρση 
όλων των Μη Συµµορφώσεων, συµφωνείται κατά την καταληκτική σύσκεψη. 

 
 4.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
 
   (Σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες και Κανονισµούς της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) 
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   Εφόσον κάποια Επιχείρηση πιστοποιηθεί, το Σύστηµα Ποιότητας της επιτηρείται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. 

   Επιθεωρήσεις επιτήρησης πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον µία φορά ένα 
ηµερολογιακό έτος, εκτός του έτους της επαναπιστοποίησης. Η ηµεροµηνία της πρώτης 
επιθεώρησης επιτήρησης µετά από αρχική πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι περισσότερο 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφαση πιστοποίησης. 

   Σκοπός των ετήσιων αυτών επιθεωρήσεων επιτήρησης είναι να εξασφαλισθεί η συνεχής 
και αταλάντευτη εφαρµογή και λειτουργία των διαδικασιών του Συστήµατος Ποιότητας 
της Επιχείρησης. 

   Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα πλήρεις 
επιθεωρήσεις του συστήµατος και σχεδιάζονται σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες 
επιτήρησης, έτσι ώστε ο φορέας πιστοποίησης   να µπορεί να διατηρεί την εµπιστοσύνη 
πως το πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης του πελάτη συνεχίζει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις µεταξύ των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης. Κάθε επιτήρηση για το 
σχετικό πρότυπο συστήµατος διαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνει: 

   α)τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και την ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση, 
   β)την ανασκόπηση των ενεργειών που εκτελέστηκαν για τις µη συµµορφώσεις που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης επιθεώρησης, 
   γ)τη διαχείριση των παραπόνων, 
   δ)την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διαχείρισης αναφορικά µε την επίτευξη των 

στόχων  των πιστοποιηµένων πελατών, και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του 
αντίστοιχου συστήµατος διαχείρισης  

   ε)η πρόοδος των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων αναφορικά µε τη συνεχή  βελτίωση, 
   στ)το διαρκή λειτουργικό έλεγχο, 
   ζ)την ανασκόπηση τυχόν αλλαγών, και  
   η)  τη χρήση των σηµάτων ή/ και άλλων αναφορών στην πιστοποίηση 
   Στις δύο επιθεωρήσεις επιτήρησης που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της τριετούς 

ισχύος του Πιστοποιητικού, επιθεωρούνται όλες οι παράγραφοι του προτύπου σύµφωνα 
µε το οποίο έχει γίνει η πιστοποίηση και σε όποια τµήµατα της πιστοποιηµένης 
Επιχείρησης αυτές έχουν εφαρµογή. Οι παράγραφοι του προτύπου καθώς και τα 
τµήµατα της Επιχείρησης στα οποία αυτές εφαρµόζονται, χωρίζονται σε δύο ενότητες, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε πιστοποιηµένης Επιχείρησης. Σε κάθε µια από τις 
επιθεωρήσεις επιτήρησης επιθεωρείται µια από τις παραπάνω ενότητες. 

    
Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επιτήρησης εξετάζονται από το Συµβούλιο Πιστοποίησης 
εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 
ολοκληρωµένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή. 

   Η απόφαση για τη διατήρηση, αναστολή ή απόσυρση της πιστοποίησης είναι 
αποκλειστική ευθύνη του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Η απόφαση του Συµβουλίου 
Πιστοποίησης σχετικά µε το αποτέλεσµα της επιθεώρησης επιτήρησης κοινοποιείται 
στην Επιχείρηση και αρχειοθετείται. 

 
   Στο τέλος της τριετούς διάρκειας ισχύος του Πιστοποιητικού, γίνεται µια πλήρης 

επιθεώρηση επαναπιστοποίησης όλων των τµηµάτων της πιστοποιηµένης Επιχείρησης 
έναντι όλων των παραγράφων του προτύπου, βάσει του οποίου έχει γίνει η 
πιστοποίηση. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης. Στην περίπτωση που έχουν επέλθει σηµαντικές 
αλλαγές στο Σ∆Π, την οργανωτική δοµή η/και το πλαίσιο λειτουργίας (π.χ νοµοθεσία) 
της πιστοποιηµένης Επιχείρησης, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε  µπορεί να ζητήσει διενέργεια  
επιθεώρησης σε 2 στάδια (όπως προβλέπεται στην αρχική αξιολόγηση). 

   Η έκθεση επιθεώρησης µε τα ευρήµατα της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης εξετάζεται 
από το Συµβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος 
του Πιστοποιητικού για µια ακόµη τριετή περίοδο, εφόσον βέβαια η Επιχείρηση έχει 
ζητήσει κάτι τέτοιο. 
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   Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης εξετάζονται από το Συµβούλιο 
Πιστοποίησης εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής 
της ολοκληρωµένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή. 

 
   Όταν οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης ολοκληρώνονται µε επιτυχία πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της υπάρχουσας πιστοποίησης, η ηµεροµηνία λήξης της νέας 
πιστοποίησης µπορεί να βασίζεται στην ηµεροµηνία λήξης της υπάρχουσας 
πιστοποίησης. Η ηµεροµηνία έκδοσης στο νέο πιστοποιητικό πρέπει να είναι κατά ή µετά 
την απόφαση επαναπιστοποίησης. 

   Αν ο φορέας πιστοποίησης δεν έχει ολοκληρώσει την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης ή 
ο φορέας πιστοποίησης δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την εφαρµογή των 
διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κύρια µη συµµόρφωση πριν την 
ηµεροµηνία λήξης της πιστοποίησης, τότε η επαναπιστοποίηση δεν πρέπει να 
προτείνεται και η ισχύς της πιστοποίησης δεν πρέπει να παρατείνεται. Ο πελάτης πρέπει 
να ενηµερώνεται και οι συνέπειες πρέπει να εξηγούνται. 

   Μετά τη λήξη της πιστοποίησης, ο φορέας πιστοποίησης µπορεί να αποκαταστήσει τη 
πιστοποίηση εντός 6 µηνών, υπό τον όρο ότι οι άλυτες δραστηριότητες 
επαναπιστοποίησης ολοκληρώνονται, διαφορετικά πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον 
ένα στάδιο 2. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού πρέπει να είναι κατά ή 
µετά την απόφαση επαναπιστοποίησης και η ηµεροµηνία λήξης πρέπει να βασίζεται στο 
προηγούµενο κύκλο πιστοποίησης. 

 
 
 
 

4.3 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
  (Short Notice Audits) 

 Εάν παραστεί ανάγκη και ύστερα από καταγγελία ή υποψία, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.  µπορεί να 
ζητήσει τη διενέργεια µιας έκτακτης επιθεώρησης ακόµη και χωρίς προειδοποίηση, µε 
σκοπό την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας του συστήµατος πιστοποιηµένης από 
αυτήν επιχείρηση. 

 
 

4.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυµεί την επέκταση του πεδίου πιστοποίησης που 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε, 
καθώς και σχετική τεκµηρίωση µε τις απαραίτητες αλλαγές στο Σύστηµα της 
πιστοποιηµένης Επιχείρησης. 
Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Πιστοποίησης ορίζει µια Οµάδα Επιθεώρησης αποτελούµενη από 
έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού αξιολογούν τις 
επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστηµα Ποιότητας της Επιχείρησης, και καθορίζονται οι 
περαιτέρω ενέργειες  (έκτακτη επιθεώρηση) για τη χορήγηση ή µη της αιτούµενης 
επέκτασης πεδίου πιστοποίησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η επέκταση του πεδίου 
πιστοποίησης δύναται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επικείµενης επιθεώρησης 
επιτήρησης 

    
 
 4.5. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
  Εάν αλλαγές στις απαιτήσεις για την πιστοποίηση αποφασισθούν από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

– ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, οι πιστοποιηµένες από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχειρήσεις θα 
ειδοποιηθούν έγκαιρα, ούτως ώστε να µπορέσουν να προβούν στην εφαρµογή τους. 



 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ 1 

 
Παράρτηµα 1 Μέρος 1 Αναθεώρηση 12.6   Σελίδα 15 από 21 

  Απόψεις και γνώµες που θα αφορούν στις παραπάνω αλλαγές και θα εκφρασθούν από 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, θα ληφθούν υπόψη πριν από την ολοκλήρωση της απόφασης, 
όσον αφορά στον τρόπο αλλά και στην καταληκτική ηµεροµηνία για την εφαρµογή 
τέτοιων αλλαγών. 

  Οι σχετικές ρυθµίσεις που θα απαιτηθεί να γίνουν στις διαδικασίες των πιστοποιηµένων 
από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχειρήσεων θα επιθεωρηθούν και θα αξιολογηθούν από την 
ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. στην αµέσως επόµενη επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η επιθεώρηση αυτή δεν θα γίνει νωρίτερα από τρεις (3) µήνες αλλά 
και αργότερα από εννέα (9) µήνες από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης. 

 
5. ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι ανθρωποηµέρες για την κάθε επιθεώρηση είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις 
των:  
 
IAF MD 5:2015 αναφορικά µε QMS, EMS, ΕΛΟΤ 1435  
 
ISO/IEC 27006:2015 αναφορικά µε ISMS 
 
ISO/TS 22003:2013 αναφορικά µε FSMS 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1432:2008 αναφορικά µε ΕΛΟΤ 1429 
 
IAF MD 22:2018 αναφορικά µε OH&SMS 
 
IAF MD 1:2018 IAF αναφορικά µε Multi-Site επιθεωρήσεις 
 
IAF MD 2:2017 αναφορικά µε ανάληψη της πιστοποίησης από άλλο διαπιστευµένο 
φορέα πιστοποίησης 
 
Οδηγία Υπολογισµού Ανρωποηµερών Παράρτηµα 1  

 
 

 
6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 6.1. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 
  6.1.1. Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι τρία έτη. 
    Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί Πιστοποιητικό ισχύος µικρότερης χρονικής διάρκειας, 

εφόσον η Επιχείρηση το ζητήσει µε γραπτή αίτηση της στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρει τους λόγους αυτής της προτίµησης της. 

    Σε καµιά περίπτωση πάντως, δεν µπορεί να χορηγηθεί Πιστοποιητικό µε διάρκεια ισχύος 
µικρότερη του ενός έτους. 

    Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος του Πιστοποιητικού, αυτό παύει να ισχύει και 
απαιτείται η έκδοση ενός νέου Πιστοποιητικού. 

 
  6.1.2. Εάν κάποια πιστοποιηµένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση επιθυµεί να διακόψει τη 

συνεργασία της µε αυτήν, θα πρέπει να κοινοποιήσει στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. την πρόθεσή 
της τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του 
Πιστοποιητικού. 
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  6.1.3. Κάθε Πιστοποητικό που έχει εκδοθεί από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. θα εξακολουθεί να διατηρεί 
την ισχύ του µέχρι την καταληκτική του ηµεροµηνία, ανεξάρτητα από όποιες συµβάσεις 
ή συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης µπορεί να υπογράψει η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. µε άλλους 
Οργανισµούς / Φορείς Πιστοποίησης. Η ισχύς του Πιστοποιητικού είναι εγγυηµένη και 
προστατεύεται ακόµη και αν η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προχωρήσει σε αναθεώρηση, αλλαγή ή 
προσθέσει νέες προϋποθέσεις στον παρόντα Κανονισµό, οι όποιες προϋποθέσεις θα 
αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες για τεκµηρίωση όπως αυτές 
καταγράφονται στις σειρές των αντίστοιχων προτύπων Σ∆ αλλά και το ISO 17021-1, τα 
οποία, αντίστοιχα, αναφέρονται στη διαπίστευση και λειτουργία Φορέων Πιστοποίησης, 
εργαστηρίων κλπ. 

 
 
 6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
  6.2.1. Κάθε πιστοποιηµένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση υποχρεούται: 
    - να εφαρµόζει τις τεκµηριωµένες διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης της. 
    - να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση των Μη 

Συµµορφώσεων που εντοπίσθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης αλλά και 
επιτήρησης. 

    - να διευκολύνει την παρακολούθηση/επιτήρηση του Συστήµατος Ποιότητας της 
παρέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτό, όπως παράπονα πελατών και 
σχετικές διορθωτικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν κτλ. 

    - να χρησιµοποιεί το Σήµα Πιστοποίησης µόνο στα εταιρικά της έντυπα ή άλλο 
διαφηµιστικό της υλικό σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισµού και µε τρόπο που να µην παραπλανά τους 
πελάτες της. 

    - να χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό µόνο για τα τµήµατα/τοµείς ή µονάδες παραγωγής 
και για τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία της έχει χορηγηθεί το συγκεκριµένο 
Πιστοποιητικό 

    - να µην παραβαίνει τους όρους του σχετικού συµφωνητικού που έχει υπογραφεί. 
 
 
  6.2.2. Το Πιστοποιητικό ισχύει για τη συγκεκριµένη Επιχείρηση και για τους 

τοµείς/τµήµατα/µονάδες παραγωγής της για τα οποία έχει εκδοθεί, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα που ήταν σε εφαρµογή κατά τη 
διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης.  

 
    Ως τέτοιες σηµαντικές αλλαγές θεωρούνται : 
    - η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
    - η αλλαγή της τοποθεσίας εγκατάστασης 
    - η αλλαγή στην οργανωτική δοµή (∆ιοικητικά/ ∆ιευθυντικά Στελέχη, Υπεύθυνος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας) 
    - η επέκταση ή η αλλαγή δραστηριοτήτων ή η παύση παραγωγής που εµπίπτει στο 

Πεδίο Πιστοποίησης 
    - η αλλαγή Πολιτικής, τεχνικών και τεχνολογιών που επηρεάζουν το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης 
     
    Επίσης, το υπογεγραµµένο συµφωνητικό της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. µε κάθε πιστοποιηµένη από 

τον φορέα Επιχείρηση υποχρεώνει τη δεύτερη: 
- να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση τον φορέα πιστοποίησης για θέµατα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα της διοίκησης να συνεχίσει να πληροί τις 
απαιτήσεις του προτύπου που χρησιµοποιείται για την πιστοποίηση, όπως την 
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εµφάνιση σοβαρού συµβάντος ή παραβίασης των νοµοθετικών απαιτήσεων τα όποια 
χρήζουν την επέµβαση των αρµόδιων αρχών.  

 
    Σε κάθε µια από τις ανωτέρω περίπτωσεις, η Επιχείρηση πρέπει να ενηµερώσει γραπτά 

τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
 
    Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Πιστοποίησης ορίζει τότε µια Οµάδα Επιθεώρησης 

αποτελούµενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από 
κοινού αξιολογούν τις επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστηµα Ποιότητας της Επιχείρησης. 

 
    Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει µέσα σε µια εβδοµάδα από την παραλαβή της 

σχετικής γραπτής ενηµέρωσης από την Επιχείρηση. 
 
    Στη συνέχεια η έκθεση της παραπάνω αξιολόγησης, που συµπεριλαµβάνει τα 

συµπεράσµατα καθώς και τις προτάσεις των επιθεωρητών υπέρ ή κατά της διατήρησης 
του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

 
    Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι του Πιστοποιητικού και 

η απόφαση του αυτή γνωστοποιείται στην Επιχείρηση. 
 
    Εάν η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης είναι αρνητική, τότε η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

αποσύρει το Πιστοποιητικό. Σε περίπτωση απόσυρσης του Πιστοποιητικού, η Επιχείρηση 
πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση του εντός µιας (1) εβδοµάδας. 

 
    Εάν, πάντως η Επιχείρηση επιθυµεί να γίνει µια νέα επιθεώρηση αξιολόγησης για 

πιστοποίηση και υποβάλλει τη σχετική αίτηση, τότε η ισχύς του Πιστοποιητικού 
διατηρείται µέχρι την ηµεροµηνία της τελικής απόφασης του Συµβουλίου Πιστοποίησης 
για τη νέα αυτή επιθεώρηση αξιολόγησης. 

 
    Μια τέτοια επιθεώρηση αξιολόγησης πραγµατοποιείται όσο το δυνατό συντοµότερα, και 

πάντως όχι αργότερα από δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης. 
 
    Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα της νέας αυτής επιθεώρησης αξιολόγησης είναι 

αρνητικό όσον αφορά την πιστοποίηση της Επιχείρησης, τότε το αρχικό πιστοποιητικό 
αποσύρεται οριστικά και η Επιχείρηση οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση η 
προβολή του εντός µιας εβδοµάδας από την ηµεροµηνία που της κοινοποιείται η 
οριστική αυτή απόφαση. 

 
 6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
 
    Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. διατηρεί µέσω ηλεκτρονικών µέσων (διαδίκτυο), και κάνει δηµόσιες 

χωρίς αίτηµα, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, 
πληροφορίες σχετικές µε: 

    α) διεργασίες επιθεώρησης, 
    β) διεργασίες για τη χορήγηση, άρνηση, διατήρηση, ανανέωση, αναστολή, 

αποκατάσταση της πιστοποίησης, ή επέκταση ή µείωση του πεδίου της πιστοποίησης, 
    γ) τύπους συστηµάτων διαχείρισης ή σχηµάτων πιστοποίησης στα οποία 

δραστηριοποιείται, 
    δ) τη χρήση του ονόµατος του Φορέα Πιστοποίησης και των σηµάτων ή λογοτύπων της 

πιστοποίησης, 
    ε) διεργασίες για χειρισµό αιτήσεων για πληροφορίες, παράπονα και ενστάσεις, 
    στ) πολιτική για την Αµεροληψία. 
 
    Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. παρέχει κατόπιν αιτήµατος πληροφορίες σχετικά µε : 
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    α) τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, 
    β) τη κατάσταση µιας δεδοµένης πιστοποίησης, 
    γ) το όνοµα, το σχετιζόµενο τυποποιητικό έγγραφο , το πεδίο εφαρµογής και τη 

γεωγραφική θέση (πόλη, χώρα) για ένα συγκεκριµένο πιστοποιηµένο πελάτη. 
 
 
 
7.  ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να αποσύρει/ ανακαλέσει ή περιορίσει το πεδίο στο Πιστοποιητικό 

: 
 
 7.1. Εάν η πιστοποιηµένη Επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις προς τη 

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
 
 7.2. Εάν αθετούνται οι όροι του συµφωνητικού 
 
 7.3. Εάν αποδεδειγµένα το Σύστηµα Ποιότητας δεν εφαρµόζεται 
 
 7.4. Εάν υπάρχει συνεχής µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του ανάλογου προτύπου, βάσει του 

οποίου έγινε η πιστοποίηση 
 
 7.5. Εάν η Επιχείρηση δεν εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση Μη 

Συµµορφώσεων που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης ή επιτήρησης. 
 
 7.6. Εάν η Επιχείρηση αρνείται να επιτρέψει τη διενέργεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης ή την 

παροχή πληροφοριών σχετικών µε το Σύστηµα Ποιότητας της. 
 
 7.7. Εάν γίνονται ουσιώδεις αλλαγές στις διαδικασίες ή το Εγχειρίδιο Ποιότητας της Επιχείρησης 

χωρίς να ειδοποιείται γραπτά η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
 
 7.8. Εάν η Επιχείρηση χρεωκοπήσει ή διακόψει οριστικά τη λειτουργία της. 
 
 7.9. Εάν η Επιχείρηση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το Πιστοποιητικό και/ή το Σήµα 

Πιστοποίησης. 
 
 7.10. Εάν η Επιχείρηση χρησιµοποιεί το Πιστοποιητικό για προϊόντα και δραστηριότητες που δεν 

καλύπτονται από αυτό. 
 

7.11 Εάν η Επιχείρηση ζητήσει αιτιολογηµένα ανάκληση του Πιστοποιητικού 
 
Σηµείωση: Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε έχει το δικαίωµα να µειώσει το Πεδίο Πιστοποίησης, εξαιρώντας τα 
σηµεία ή/και τις δραστηριότητες όπου παρουσιάζεται συνεχής µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
του προτύπου Σ∆ ή αποδεδειγµένα το Σ∆Π δεν εφαρµόζεται. 

 
 Κατά την διάρκεια ανάκλησης Πιστοποιητικού, το Σ∆Π της εν λόγω Επιχείρησης είναι προσωρινά 

εκτός εφαρµογής. Το χρονικό διάστηµα ανάκλησης Πιστοποιητικού µια πιστοποιηµένης Επιχείρησης 
, δεν µπορεί να ξεπεράσει τους 6 µήνες. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήµατος η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε, 
δύναται να προχωρήσει στην οριστική απόσυρση του Πιστοποιητικού ή τη µείωση του πεδίου 
πιστοποίησης. 

 
 Η Επιχείρηση της οποίας αποσύρεται/ ανακαλείται το Πιστοποιητικό οφείλει να διακόψει κάθε χρήση 

του πιστοποιητικού καθώς και του Σήµατος Πιστοποίησης σε διαφηµιστικό ή άλλου τύπου υλικό 
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(internet) εντός µιας (1) εβδοµάδας από την ηµεροµηνία που της κοινοποιείται η απόσυρση/ 
ανάκληση. 

 
 Η απόφαση για την απόσυρση/ ανάκληση του Πιστοποιητικού κοινοποιείται δηµόσια κατόπιν 

αιτήµατος από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., η οποία, αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να προχωρήσει και σε 
οποιαδήποτε νοµική ενέργεια απαιτηθεί. 

 
 
8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 8.1. Ο υπολογισµός των οικονοµικών υποχρεώσεων της πιστοποιηµένης Επιχείρησης βασίζεται 

στο συνολικό κόστος της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης αλλά και των επιθεωρήσεων 
επιτήρησης που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου ισχύος του 
Πιστοποιητικού. 

 
   Οι οικονοµικές αυτές υποχρεώσεις συµφωνούνται κατά τις αρχικές συναντήσεις της 

ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. µε τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και βασίζονται στον τρέχοντα 
"ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ"  

 
 8.2. Ο κατάλογος περιλαµβάνει επίσης το κόστος τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που θα 

µπορούσε η Επιχείρηση να ζητήσει πριν ή µετά από την αίτηση για πιστοποίηση αλλά και 
κατά τη διάρκεια ή µετά την απονοµή του Πιστοποιητικού. 

 
 8.3. Οι χρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ουσιώδες τµήµα του 'Συµφωνητικού' 

που υπογράφεται µεταξύ της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και της Επιχείρησης. 
 
 
9.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  (Σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τους Κανονισµούς Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) 
 
 9.1. Το όργανο που έχει την ευθύνη της διοίκησης του Τοµέα Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

αλλά και των αποφάσεων για την έγκριση της απονοµής, διατήρησης, επέκτασης, 
υποβάθµισης, αναστολής ή απόσυρσης του Πιστοποιητικού, είναι το Συµβούλιο 
Πιστοποίησης. 

 
 9.2. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρτητους της επιθεώρησης επιθεωρητή/ές 

της ΛΕΤΡΙΝΑ 
    
 9.3. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Πιστοποίησης λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. 
 
   Σηµείωση:  Λεπτοµερής περιγραφή της λειτουργίας καθώς και του τρόπου µε τον οποίο 

λαµβάνονται οι αποφάσεις από το Συµβούλιο Πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
περιλαµβάνεται στον "Κανονισµό Λειτουργίας του Συµβουλίου Πιστοποίησης" (Παράρτηµα 
4 του Εγχειριδίου Ποιότητας). 

 
 
10.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 
  (Σύµφωνα µε τη διαδικασία Ρ-110 της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.) 
 
 10.1. Η ίδια η Επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο µέρος µπορεί να προσφύγει 

εναντίον συγκεκριµένων αποφάσεων της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., αλλά ακόµη και να παραπονεθεί ή 
να διαφωνήσει µε αυτές. 
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 10.2. Η τυχόν προσφυγή, ή τα παράπονα ή οι διαφωνίες της Επιχείρησης ή άλλου 
ενδιαφεροµένου µέρους πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς το ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 

 
 10.3. Ο ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Ποιότητας αναθέτει την εξέταση της προσφυγής, των παραπόνων 

ή των διαφωνιών σε µια Οµάδα Επιθεωρητών αποτελούµενη από έναν Επικεφαλής 
Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι οι ίδιοι 
επιθεωρητές που συµµετείχαν στην επιθεώρηση για την οποία γίνεται η προσφυγή ή 
υπάρχουν τα παράπονα και οι διαφωνίες. 

   Η παραπάνω απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας, όσον αφορά στα πρόσωπα 
που αποτελούν την οµάδα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο για τυχόν αντιρρήσεις. 

   Ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τη σύνθεση της Οµάδας 
για περισσότερες από δύο συνεχόµενες φορές. 

 
 10.4. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής στον οποίο τελικά ανατίθεται η υπόθεση, αφού εξετάσει τα 

δεδοµένα υποβάλλει τη σχετική του πρόταση στο ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας, ο 
οποίος µε τη σειρά του, την προωθεί στο Συµβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο 
Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε για εξέταση και επίλυση. 

 
 10.5. Εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφεροµένου µέρους µπορεί να παραστεί στη 

συνεδρίαση του Συµβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) 
της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε που θα γίνει για την εξέταση ή και επίλυση της προσφυγής, των 
παραπόνων ή των διαφωνιών και την έκδοση της τελικής απόφασης.  

 
 10.6. Το Συµβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε 

προωθεί την απόφαση του, στον ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
 
 10.7. Εάν δεν παραστεί εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφεροµένου µέρους τότε η 

απόφαση ανακοινώνεται στην Επιχείρηση ή το ενδιαφερόµενο µέρος. 
 
 
11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δεσµεύεται από την αρχή της εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε την οποία 

αναλαµβάνει την ευθύνη να χειρίζεται µε τη δέουσα προσοχή και να µην αποκαλύπτει σε 
τρίτους πληροφορίες που εµπίπτουν στην αντίληψη των υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών 
και µελών του Συµβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της κατά 
τη διάρκεια ή µετά την πιστοποίηση, εκτός και αν υπάρχει η συγκατάθεση της ενδιαφερόµενης 
Επιχείρησης ή σχετική δικαστική εντολή. Στην τελευταία περίπτωση, η ενδιαφερόµενη 
Επιχείρηση θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων.  

 
 Όλοι οι υπάλληλοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. καθώς και τα µέλη του 

Συµβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της, έχουν ειδικά 
εκπαιδευτεί µε σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και σταθερής εµπιστευτικότητας και έχουν 
υπογράψει τις σχετικές Συµφωνίες Εµπιστευτικότητας. 

 
 Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών προς τρίτους από κάποιον 

υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη ή µέλος του Συµβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου 
Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., λαµβάνονται άµεσα µέτρα εναντίον του, τα 
οποία µέτρα µπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή της συνεργασίας µαζί του ή ακόµη και σε 
δικαστική παρέµβαση, εαν η βαρύτητα της παράβασης το απαιτεί. 

 
12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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 Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων στον οποίο αναγράφονται όλες 
οι πιστοποιηµένες από αυτήν Επιχειρήσεις. Ο Κατάλογος αυτός ενηµερώνεται για τις αλλαγές 
που προκύπτουν. 

 
 Η ύπαρξη ενός τέτοιου καταλόγου εξυπηρετεί την ανάγκη της δηµοσιοποίησης των 

Πιστοποιητικών που χορηγούνται. 
 
 Στοιχεία των πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Κατάλογο είναι : 

η επωνυµία της Επιχείρησης, ο τοµέας δραστηριοτήτων της, ο τύπος των παραγοµένων 
προϊόντων ή προσφεροµένων υπηρεσιών, η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, το 
πρότυπο βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση, η διάρκεια της ισχύος του Πιστοποιητικού 
καθώς και οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία απαιτείται. 

 
 Ακόµη, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων 

Πιστοποιητικών. 
 
 Όλοι οι παραπάνω Κατάλογοι αναθεωρούνται κάθε τρίµηνο και είναι διαθέσιµοι για κάθε 

ενδιαφερόµενο εφόσον ζητηθούν. 
 
 
13. ΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Αναθεώρηση Ηµεροµηνία No σελίδας/παραγράφου 

12.1 26/05/2017 §3.3, §4.1.4 

12.2 28/02/2018 §0, §5 

12.3 30/10/2018 Απαιτήσεις ΚΟ ΥΑΕ ΕΣΥ∆, ISO 17021-10 

12.4 15/11/2018 §3 χρήση Εθνικού Λογότυπου ∆ιαπίστευσης 

§4.1.3, §4.1.4 κατάταξη και άρση ευρηµάτων 

12.5 24/05/2019 §2 Κριτήρια Αµεροληψίας των εργαζοµένων 

12.6 12/09/2019 § 6.2.2 Υποχρέωση επιχείρησης 
 


