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∆ΗΛΩΣΗ - ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

Η επίτευξη µιας διακεκριµένης θέσης στην αγορά (αντάξια της φήµης της Λέτρινα µέχρι 
σήµερα), η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η εκτίµηση των πελατών µας 
αποτελούν τους βασικούς στόχους της Λέτρινα Α.Ε.  

Η ηγεσία µέσω των διοικητικών στελεχών, η επάρκεια και η ικανότητα του εκπαιδευµένου 
προσωπικού µας, και η παροχή ουσιαστικών εργαλείων και µέσων, συµβάλλουν στην 
εκπλήρωση των στόχων µας. 

Η πολιτικές και οι διαδικασίες υπό τις οποίες η Α.Ε. LETRINA λειτουργεί είναι αµερόληπτες 
και συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των EN ISO/IEC 17020:2012 Γενικά Κριτήρια για τη 
λειτουργία διαφόρων τύπων Φορέων που εκτελούν Επιθεωρήσεις, ELOT EN ISO/IEC 17021-
1:2015 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και 
πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών 
και υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες µας : 
� Ως Φορέας Πιστοποίησης, είναι προσιτός σε όλους τους υποψηφίους, εκτός από

εκείνους µε τους οποίους µπορεί να υπάρξει µια πιθανή αντίθεση σε επίπεδο
αµεροληψίας (βλέπε σχετική πρόταση αµεροληψίας).

� Ως «ΤΥΠΟΥ Α» σώµα επιθεώρησης, είναι προσιτό σε όλους τους υποψηφίους, υπό τον
όρο ότι η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δεν εµπλέκεται άµεσα στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τον
ανεφοδιασµό, την εγκατάσταση, την αγορά, την ιδιοκτησία, τη χρήση ή τη συντήρηση
των στοιχείων που επιθεωρούνται ή παρόµοιων ανταγωνιστικών στοιχείων.

Η τεκµηρίωση και η πιστή εφαρµογή των διαδικασιών, συστηµατικοί εσωτερικοί έλεγχοι, η 
παροχή βοήθειας σε κάθε στάδιο είναι µέρος της δέσµευσης της διοίκησης (που είναι ανοιχτά 
δεκτική στις προτάσεις που τίθενται από το προσωπικό) που προσπαθεί συνεχώς για τη 
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών ποιότητας και της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης αναλαµβάνονται αµερόληπτα. Ο Φορέας 
πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνος για την αµεροληψία των δραστηριοτήτων του 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης  και δεν επιτρέπει εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις να 
εκθέσουν την αµεροληψία. 

Η πίστη στην πολιτική της εταιρίας όπως επιδρά σε κάθε επίπεδο αποτελεί το πρώτο βήµα 
στην επίτευξη των στόχων µας. 

Υποχρεωτικά και καθιερωµένα πρότυπα εκπαίδευσης από κοινού µε την πολιτική που 
ενσωµατώνει στις διατάξεις τις για συνεχή και οργανωµένα επιµορφωτικά προγράµµατα, 
ενδυναµώνουν την πίστη στις βασικές αρχές της ποιότητας ως τα µόνα µέσα µε τα οποία 
βελτιώνεται η προσφορά µας και κατά συνέπεια η διεργασία της εργασίας στο σύνολο της . 

Τακτικός & συστηµατικός έλεγχος των υπηρεσιών, εφαρµόζεται για να περιορίσει την 
ύπαρξη λαθών και παραπόνων των πελατών στο κατώτατο επίπεδο. 

   ----------------------       --------------------  ------------------- 
Ο. Μπερτσάτου  Ι. Μπερτσάτος   Ε. Παπαδηµητρίου 

∆ιευθύνων Σύµβουλος  ∆/ντης Τοµέα  ∆/ντρια ∆ιαχείρισης 
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ο γενικός στόχος της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι να εξασφαλίσει την εµπιστοσύνη όλων 
των ενδιαφερόµενων µερών ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες πιστοποίησης 
βασίζονται σε αµερόληπτη και ικανή αξιολόγηση. 
Οι αρχές που εµπνέουν εµπιστοσύνη περιλαµβάνουν την αµεροληψία, 
ικανότητα, ευθύνη, ειλικρίνεια, εµπιστευτικότητα και ανταπόκριση στα 
παράπονα. 

Ο Φορέας πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. λαµβάνει υπόψη του τις διακινδυνεύσεις 
που σχετίζονται µε τη παροχή επαρκούς, συνεπούς και αµερόληπτης 
πιστοποίησης. Οι απειλές µπορεί να περιλαµβάνουν, αυτές που σχετίζονται µε : 
- τους αντικειµενικούς σκοπούς της επιθεώρησης, 
- τη δειγµατοληψία στη διεργασία επιθεώρησης, 
- πραγµατική και αντιληπτή αµεροληψία 
- νοµικά, κανονιστικά και θέµατα αστικής ευθύνης 
- ο οργανισµός του πελάτη που επιθεωρήθηκε και το λειτουργικό του 
περιβάλλον 
- ο αντίκτυπος της επιθεώρησης στο πελάτη και τις δραστηριότητες του 
- υγεία και ασφάλεια της οµάδας επιθεώρησης 
- η αντίληψη των ενδιαφεροµένων µερών 
- παραπλανητικές δηλώσεις από τον πιστοποιηµένο πελάτη 
- χρήση σηµάτων 

Η αµεροληψία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αποφάσεις για 
πιστοποίηση βασίζονται σε αντικειµενικά στοιχεία συµµόρφωσης (ή µη 
συµµόρφωσης) και δεν επηρεάζονται από άλλα συµφέροντα ή άλλα µέρη. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη διατήρηση δύο ανεξάρτητων επιτροπών γνωστές ως 
Συµβούλιο πιστοποίησης της Λέτρινα και Συµβουλευτική επιτροπή (εξωτερική). 
Το Συµβούλιο πιστοποίησης είναι υπεύθυνο για την εξέταση των 
αποτελεσµάτων όλων των εξωτερικών αξιολογήσεων των επιχειρήσεων που 
εκτελούνται από το τµήµα πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και αποφασίζει εάν 
πρέπει να χορηγηθεί, να διατηρηθεί, να ανασταλεί ή να αποσυρθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό / βεβαίωση ισχύος. 
Η Συµβουλευτική επιτροπή, αποτελείται µόνο από εξωτερικούς επαγγελµατίες / 
ενδιαφερόµενα µέρη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν ότι οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται από το τµήµα πιστοποίησης της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
είναι σύµφωνες µε τις τρέχουσες απαιτήσεις των ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-
:2015. Η αποτελεσµατική λειτουργία αυτών των επιτροπών διασφαλίζει την 



αντικειµενικότητα των δραστηριοτήτων πιστοποίησης των συστηµάτων 
διαχείρισης από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. 
Οι λεπτοµερείς κανονισµοί για τις λειτουργίες των προαναφερθεισών επιτροπών 
περιγράφονται σχετικά στα παραρτήµατα. 4 & 5 του εγχειριδίου ποιότητας της 
ΛΕΤΡΙΝΑ. 

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., διαχειρίζεται τις πιθανές αντιθέσεις συµφερόντων που 
µπορούν µε κάθε τρόπο να απειλήσουν την αµεροληψία της. Οι Κανονισµοί 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Παρ. 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) αναφέρονται 
στους όρους για την εξάλειψη των πιθανών απειλών και πηγών και αντιθέσεων 
συµφερόντων καθώς επίσης και ενεργειών που λαµβάνονται σε απάντηση 
οποιεσδήποτε απειλών στην αµεροληψία της που προκύπτουν από τις ενέργειες 
άλλων προσώπων, οργανισµών ή οργανώσεων.  

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., θεωρεί σηµαντικό ότι όλο το προσωπικό εσωτερικό και 
εξωτερικό  είναι ενήµερο της ανάγκης για αµεροληψία. 


