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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

1.1. H Ταυτότητα του Φορέα
Ονομασία : EQA HELLAS AE
Διεύθυνση : Κεντρικά Γραφεία (Έδρα) Σωκράτους 111, ΤΚ 41336, Λάρισα, και
Υποκατάστημα Π.Καλαμά 30, ΤΚ 15233, Χαλάνδρι
Έτος Ίδρυσης : 2009
Αριθμός Τηλεφώνου : 210 – 6834012
Αριθμός Τηλεομοιοτύπου : 210 - 6850985
E-Mail : eqa@eqa.gr
URL: www.eqa.gr
ΑΦΜ : 998289499
ΔΟΥ : B’ Λάρισας
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης: ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Πρόεδρος ΔΣ
Ο Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS με βάση το υπάρχον Καταστατικό του,
αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία, όπου μέτοχοι (εταίροι) μπορούν να καταστούν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασκούν βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλη
επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν
διαθέτει θυγατρικές εταιρείες, δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε
τρόπο και δεν εξαρτάται από έτερο μητρικό οργανισμό.
Η διοίκηση ασκείται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Οικονομικοί πόροι του Φορέα αποτελούν οι πάσης φύσεως δωρεές, επιχορηγήσεις,
κληροδοσίες και το κάθε έσοδο από οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση του και
διαχείριση της περιουσίας του.
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Αντικείμενο Πιστοποίησης
Αντικείμενο του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS, αποτελεί η παροχή
υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης, πιστοποίησης/επιβεβαίωσης και
επακόλουθης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης της εφαρμογής
Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
εδράζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ
1435:2009 ‘’Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους’’ . Ειδικότερα :

1.2.1

Αξιολόγηση συμόρφωσης, Πιστοποίηση/Επιβεβαίωση και Επιτήρηση
Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Επικοινωνίας σε Φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα,
σύμφωνα με το Πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης, ΕΛΟΤ 1435:2009 (Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις
για παρόχους), για τις κάτωθι κατηγορίες παροχής υπηρεσιών ή
συνδυασμούς αυτών αντίστοιχα:
α. Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής
β. Παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η
καθ’ οιδήποτε μέσο εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους
κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’25) που γίνεται για τους
παραπάνω σκοπούς
γ. Παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές
του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων
του Δημοσίου
δ. Παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων
σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
ε. Μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των
διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου

Οι ‘’υπηρεσίες επικοινωνίας’’ που παρατέθηκαν αναφέρονται ως ‘’διαφημιστικές και
άλλες συναφείς δραστηριότητες’’ στο Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ
186/Α/23.09.1997). Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας που ασκούν τις ανωτέρω
δραστηριότητες α),β),γ) και δ) κατόπιν ανάθεσης από φορείς του δημοσίου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα αναφέρονται ως ‘’ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών’’
κατά τη Παρ.3, Άρθρο 2 του ΠΔ 261/97. Η ανωτέρω δραστηριότητα ε) αντίθεται σε
αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρησης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων.
Οι κατηγορίες εταιρειών/παρόχων των υπηρεσιών επικοινωνίας διακρίνονται ως
εξής, βάσει τομέα εξειδίκευσης :
1. Διαφημιστικές εταιρείες
2. Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου
3. Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
4. Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ
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5. Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος
Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός
από τους ανωτέρω τομείς, δύναται να αιτηθούν τη πιστοποίησή τους για τους
αντίστοιχους τομείς. Σε τέτοια περίπτωση όλες οι επιμέρους αντίστοιχες υπηρεσίες
(όπως αυτές ορίζονται στο Κεφ. 9 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1435) εντάσσονται στο υπό
αξιολόγηση συμμόρφωσης ΣΔΕΠ και για όλες τις υπηρεσίες πρέπει τεκμηριωμένα να
αποδειχθεί η εφαρμογή των προβλέψεων του Κεφ. 8 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1435.
Επισημαίνεται ότι
διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης/επιβεβαίωσης
διαχειριστικής επάρκειας και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται μόνο για τα πεδία
που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο, του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του
Φορέα Πιστοποίησης, επίσημο συνοδευτικό έγγραφο.

1.2.2








Επισημαίνεται επίσης ότι ένας οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το
παραπάνω Σύστημα Διαχείρισης Επάρκειας και να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο για τις αντίστοιχες κατηγορίες υπηρεσιών ή
συνδυασμούς
αυτών,
επιζητώντας
παράλληλα
την
σχετική
πιστοποίηση/επιβεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, σκοπεύει ή/και
χρειάζεται 

Να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας
και να βελτιώνει συνεχώς την επίδοσή του στη λειτουργία και στον έλεγχο των
διεργασιών του.
Να επιβεβαιώσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τη διαχειριστική του επάρκεια μέσω
της πιστοποίησης
Να βελτιώσει την ικανότητά του στη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας
Να χρησιμοποιήσει το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για
λόγους αυτοαξιολόγησης

Ως ενδιαφερόμενα, με την ανωτέρω πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας μιας
εταιρείας παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, μέρη, λογίζονται οι αρμόδιες
αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί
υλοποίησης έργων δημόσιου χαρακτήρα και οι οργανισμοί κύριοι του έργου, οι
χρήστες ή οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιούνται, οι
προμηθευτές οι υπεργολάβοι ή/και οι πελάτες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας, οι τοπικές κοινωνίες, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και οι
επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις.

1.3

Γενικές Απαιτήσεις

1.3.1. Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Τεχνικών Διαδικασιών,
το Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις Διαδικασίες Ποιότητας του Φορέα
Πιστοποίησης, που περιγράφουν με σαφήνεια όλη την λειτουργία της
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Πιστοποίησης. Ειδικότερα γίνεται μνεία στα κάτωθι :
1.3.2. Ο Φορέας Πιστοποίησης (ΦΠ) πληροί τα κριτήρια του Διεθνούς Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2006 2011.
1.3.3. Ο Φορέας Πιστοποίησης (ΦΠ) που προετοιμάζει και διενεργεί τη δέουσα
αξιολόγηση / επιθεώρηση συμμόρφωσης, συντάσσει και εφαρμόζει
τις
σχετικές Διαδικασίες και τα αντίστοιχα Έντυπα, όπου σε ότι το αφορούν είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Φορέα
Πιστοποίησης (ΦΠ). Οι σχετικές διαδικασίες εδράζουν στις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου ISO 19011:2002 17021:2011 περί διενέργειας
επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Η αρχική αξιολόγηση συμμόρφωσης συνίσταται σε δύο διακριτά
Στάδια, την Προαξιολόγηση 1ο Στάδιο και τη Κύρια Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
ο
2 Στάδιο, τα οποία διενεργούνται με προσχεδισμένο και προγραμματισμένο
τρόπο στο πλαίσιο σχετικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του υπο
πιστοποίηση οργανισμού/φορέα υλοποίησης. Από επιτόπια αξιολόγηση 1ου
Σταδίου, εξαιρούνται με απόφαση του Τεχνικού Διευθυντή του Φορέα
Πιστοποίησης, μόνο οι οργανισμοί/φορείς υλοποίησης που διαθέτουν κάτω
των 10 ατόμων, εμπλεκόμενο με τη παροχή των υπηρεσιών επικοινωνίας,
προσωπικό, που επιζητούν πιστοποίηση υπηρεσιών επικοινωνίας μόνο ενός
τομέα εξειδίκευσης (όπως περιγράφηκε προηγούμενα στην 1.2.1 του
παρόντος)
και δεν διαθέτουν πολλαπλές εγκαταστάσεις. Σε τέτοια
περίπτωση η Προαξιολόγηση δύναται να διεξαχθεί από την έδρα του ΦΠ με
τηλεφωνική συνέντευξη με αρμόδιο πρόσωπο του υπό πιστοποίηση παρόχου
υπηρεσιών επικοινωνίας ή επιτόπου κατά την ημέρα διεξαγωγής της κύριας
αξιολόγησης και πριν τη διεξαγωγή της και με έλεγχο δεδομένων και
κατάλληλων στοιχείων που διαθέτει ο οργανισμός στο ΦΠ και ειδικότερα
τουλάχιστον το Εγχειρίδιο ΣΔΕΠ, τα τεκμήρια κάλυψης των προαπαιτήσεων
που θέτει το ΕΛΟΤ 1435 και τα Πρακτικά της Ανασκόπησης από τη
Διοίκηση.Επισημαίνεται ότι η προαξιολόγηση Σταδίου 1 μπορεί να
σηματοδοτήσει αναβολή της προγραμματισμένης Κύριας Αξιολόγησης
Σταδίου 2 με ευθύνη και σχετική απόφαση του Επικεφαλής Επιθεωρητή.
1.3.4.

Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν
την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα και
εξουσιοδοτημένα, ως επιθεωρητές ΣΔΠ κατά ISO 9001:2000 ή 2008,
πρόσωπα, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της Διαδικασίας Διαχείρισης
Προσωπικού Δ.05 του Φορέα Πιστοποίησης και διαθέτουν επιπλέον
εκπαίδευση στις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και
στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών
επικοινωνίας . είτε μέσω κατάλληλων εγκεκριμένων προγραμμάτων
εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση αποδεκτή από IRCA, είτε ως
επιθεωρητές ΣΔΠ κατά ISO 19011(Κεφ.7) μέσω πιστοποίησης που
παρέχεται από κατάλληλο Φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17024
(πρώην ΕΝ 45013).

1.3.5.

Με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή ή/και του ΥΔΠ του Φορέα Πιστοποίησης
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συμπληρώνονται και τηρούνται διαρκώς ενήμερα τα σχετικά αρχεία βασικών
προσόντων, αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και
έγκρισης επιθεωρητών (Αρχείο Προσωπικού). Τα ειδικά κριτήρια για να
θεωρηθεί κάποιος ικανός να είναι μέλος ομάδος επιθεώρησης για
αξιολόγηση συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας για
παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, παρατίθενται στο Πίνακα του
Παραρτήματος Δ του παρόντος Ειδικού Κανονισμού.
1.3.6.

Mε απόφαση του Προέδρου ΔΣ και κατόπιν τεκμηριωμένης
παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των επιθεωρητών
κρίνονται ως Επικεφαλής Επιθεωρητές ή ως απλοί Επιθεωρητές.

1.3.7.

Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές μεταξύ άλλων, διαθέτουν τους Κωδικούς ΕΑ
35 για πιστοποίηση ΣΔΠ κατά ISO 9001:2008 επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, επικοινωνίας
και επιχειρηματικών συμβουλών , καθώς και ΕΑ 36 για πιστοποίηση ΣΔΠ
κατά ISO
9001:2008 στη Δημόσια Διοίκηση για διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, ηγούνται της Ομάδας Επιθεώρησης στο
πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης και μάλιστα
διεξάγουν την προ-αξιολόγηση 1ου Σταδίου οι ίδιοι. Οι Επιθεωρητές
συμμετέχουν υπό τη καθοδήγηση του Επικεφαλής στη διεξαγωγή της
ο
Κύριας Αξιολόγησης (2
Στάδιο) στο πλαίσιο έργου αρχικής
πιστοποίησης/επιβεβαίωσης και επαναπιστοποίησης, ενώ μπορούν να
διεξάγουν τις περιοδικές αξιολογήσεις επιτήρησης μόνοι τους.

1.3.8.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής των Επιθεωρητών είναι :







Αριθμός επιθεωρήσεων στη συγκεκριμένη τεχνική περιοχή δραστηριοτήτων για
την EQA Hellas τουλάχιστον μία (1) εντός της τελευταίας τριετίας.
Συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Φορείς
Πιστοποίησης.
Γενικότερη εμπειρία στον κλάδο πιστοποιήσεων.
Επιτυχής αξιολόγηση (witness audit) από τεχνικά ικανό και εξουσιοδοτημένο
σχετικά πρόσωπο σε μια τουλάχιστον επιθεώρηση για την EQA Hellas σε τομέα
δραστηριοτήτων ΕΑ υψηλής επικινδυνότητας εντός τριετίας.
Επειδή η εταιρεία χρησιμοποιεί πολύ έμπειρους επιθεωρητές τα κριτήρια της
Παρ. 1.3.5 έχουν εφαρμογή βάσει της κρίσης του Προέδρου ΔΣ ή/και του
Τεχνικού Διευθυντή. Λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του επιθεωρητή , οι
ακαδημαϊκοί του τίτλοι και η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του οργανισμού
βάσει Κωδικού NACE.

1.3.9.

Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που ορίζονται ως μέλη της ομάδας
επιθεώρησης με σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική με
ιδιαιτερότητες του τεχνικού αντικειμένου του επιθεωρούμενου οργανισμού,
δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του επιθεωρητή αλλά διαθέτουν
τουλάχιστον πενταετή τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία στο τεχνικό πεδίο
δραστηριοποίησης του επιθεωρούμενου παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας
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και είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επάρκεια, τα προσόντα και
η τεχνική ικανότητα που οφείλει να επιδεικνύει η Ομάδα Επιθεώρησης,
λογίζονται αρθροιστικά και αντανακλώνται στο σύνολο των μελών που την
απαρτίζουν.
1.3.10.

Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν έχουν καμία σχέση με τους υπό
επιθεώρηση οργανισμούς/εταιρείες/παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης.

1.3.11. Όλες οι απαιτήσεις του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 είναι
εφαρμόσιμες σε όλους τους οργανισμούς/παρόχους υπηρεσιών
επικοινωνίας ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου, πολυπλοκότητας οργάνωσης.
Εξαίρεση, κατόπιν τεκμηριωμένης εξέτασης, μπορεί να αποτελέσουν
απαιτήσεις, που εντός του κειμένου του προτύπου και των οδηγών
εφαρμογής συνοδεύονται από τη χαρακτηριστική φράση ‘’όταν απαιτείται’’ ή
‘’όπου απαιτείται’’ .
1.3.12. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν δύναται να παρέχει Πιστοποίηση
Συμμόρφωσης, παρά μόνο εάν οι ανωτέρω εξαιρέσεις περιορίζονται στις
απαιτήσεις που αναφέρθηκαν και μόνο εφόσον αυτές κριθεί ότι δεν
επηρεάζουν ή/και δεν παραβιάζουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2.2
του παρόντος.
1.3.13. Οι επιθεωρητές όπως αναφέρεται και στη σύμβαση συνεργασίας με το
Φορέα Πιστοποίησης την οποία υπογράφουν, φέρουν ακέραια την ευθύνη
για την διαρκή ενημέρωση τους σε σχέση με τις μεταβολές της πάσης
φύσεως (εθνικής, διεθνούς και κοινοτικής) νομοθεσίας που διέπει, αφενός
μεν τις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόφωσης/επιθεώρησης για τις οποίες
έχουν εξουσιοδοτηθεί, αφετέρου δε την οργάνωση και τη γενικότερη
λειτουργία των υπό πιστοποίηση οργανισμών/παρόχων υπηρεσιών
επικοινωνίας, καθώς και των υλοποιούμενων έργων παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τη πιστοποίηση διαχειριστικής
επάρκειας οργανισμών/εταιρειών/παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, τούτο
καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της πληθώρας νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων/πράξεων που ισχύουν και οι οποίες
αναθεωρούνται και τροποποιούνται με αυξημένη συχνότητα, λόγω της
ταχύτατης εξέλιξης των τεχνικών και μεθοδολογιών σχεδιασμού και
υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών.
1.3.14.

Τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν
καμία σχέση με τους υπό επιθεώρηση οργανισμούς/παρόχους υπηρεσιών
επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης εργασιακής ή
εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό
αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης,
τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν
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τη διεργασία πιστοποίησης/αξιολόγησης συμμόρφωσης περιλαμβάνουν την
αμεροληψία, την επαγγελματική επάρκεια, την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια,
την εχεμύθεια και την ετοιμότητα αναταπόκρισης σε παράπονα και
αμφισβητήσεις. Για τον επαρκή έλεγχο του θεμελιώδους ζητήματος της
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
πιστοποίησης/αξιολόγησης συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας, ο ΦΠ
εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Αμεροληψίας (Δ.10) περί
ανάλυσης επικινδυνότητας έργου πιστοποίησης και εκτίμησης εμφάνισης
φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και ελέγχει και αξιολογεί διαρκώς
και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων και απειλών
αμεροληψίας σε κάθε διακριτό έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται.
Ενδεικτικές απειλές που θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την αμεροληψία στο
έργο πιστοποίησης αποτελούν το ίδιο συμφέρον, ο εξαναγκασμός, η
ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχόμενου και η οικειότητα.
1.3.15.

Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, της
νομοθεσίας, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, της οργάνωσης, της
προβλεπόμενης δομής, του τρόπου γενικότερης λειτουργίας που είναι
υποχρεωτικής
εφαρμογής
για
τους
υπό
πιστοποίηση
οργανισμούς/εταιρείες/παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας. Για τη διαρκή
ενημέρωσή του σχετικά με τις μεταβολές της εκάστοτε εν ισχύ αντίστοιχης
νομοθεσίας, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία
Τεκμηρίωσης/Ελέγχου Εγγράφων και Οδηγία Εργασίας Παρακολούθησης
Εξελίξεων του Θεσμικού Πλαισίου/Επικαιροποίησης Εξωτερικών Εγγράφων
για κάθε διακριτή κατηγορία πιστοποίησης που αναλαμβάνεται,
συμπεριλαμβανομένης και της διαχειριστικής επάρκειας παρόχων
υπηρεσιών επικοινωνίας.

1.3.16.

Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διερεύνησης,
αναγνώρισης
και
ικανοποίησης
των
σχετικών
αναγκών
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης του προσωπικού και των εξωτερικών
συνεργατών που απασχολεί, η οποία προβλέπει και τη τήρηση/ενημέρωση
των κατάλληλων αρχείων (Αρχείο Προσωπικού).

1.3.17.

Ο Φορέας Πιστοποίησης, με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή και με την
αρωγή των Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, παρακολουθεί
τουλάχιστον
ανά τετράμηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των
σχετικών προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας
κατάλληλα το Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων και κοινοποιώντας τις σχετικές
πληροφορίες στους Επιθεωρητές μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα
Πιστοποίησης όπου διαθέτουν πρόσβαση με συγκεκριμένους Κωδικούς και
σε συγκεκριμένο χώρο της (δεσμευμένο αποκλειστικά για δική τους χρήση)
ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο κοινοποίησης. Σε περίπτωση εφαρμόσιμων
αλλαγών
υλοποιούνται
όλες
οι
σχετικές
διαδικασίες
όπως
Τεκμηρίωσης/Ελέγχου Εγγράφων, Επικοινωνίας κλπ, καθώς και οι
προβλεπόμενες σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό
Πιστοποίησης.
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1.4 Τα Εφαρμοζόμενα Πρότυπα


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021:2006 2011 Γενικά Κριτήρια Συμμόρφωσης για
τους Φορείς Πιστοποίησης που προβαίνουν σε Επιθεώρηση και
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης



IAF MD05:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το
καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης



IAF MD02:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για
μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ



IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑ για την εκτέλεση
συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ

 IAF_MD10:2013
Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για
την συμμόρφωση ΦΠ με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 17021:2011


ΕΛΟΤ 1435:2009 Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για τους παρόχους



ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/23.09.1997)



Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α)



Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262/Α/29.11.2000)



ISO 9000:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις
Αρχές και Λεξιλόγιο



ISO 19011:2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Επιθεώρηση
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ή/και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης



ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
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Ορισμοί

Κατά την εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που
αναφέρονται στο Παράρτημα Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι όροι και οι διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης συμμόρφωσης /
επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής
πιστοποίησης ,
παρατίθενται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔΠ του Φορέα
Πιστοποίησης. Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες απαιτήσεις που
σχετίζονται με την επιθεώρηση και πιστοποίηση συμμόρφωσης ΣΔΕΠ κατά ΕΛΟΤ
1435:2009.

2.1

Πρόγραμμα Επιθεώρησης

2.1.1 Η
απαιτούμενη
συνολική
χρονική
διάρκεια
της
επιθεώρησης
(συμπεριλαμβανομένης της Προαξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής
πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποημέρες,
καθορίζεται τεκμηριωμένα από τον Τεχνικό Διευθυντή ή/και τον ΥΔΠ του ΦΠ
κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και τεκμηριώνεται και
αιτιολογειται επαρκώς σε σχετικό έντυπο. Ο καθορισμός γίνεται με γνώμονα
παραμέτρους όπως το μέγεθος του επιθεωρούμενου οργανισμού, τη
πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον
αριθμό εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης
διαχειριστικής επάρκειας, τον αριθμό του προσωπικού (εποχικού και μόνιμου)
του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν και σχετίζονται με το εξεταζόμενο πεδίο,
την έκταση κανονιστικών εγγράφων και διατάξεων που διέπουν τις
παρεχόμενες υπηρεσίες επικοινωνίας και τη γενικότερη λειτουργία του, το
βαθμό ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που επιδεικνύει ο οργανισμός πριν την
επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα παρελθόντων ανασκοπήσεων και τυχόν
εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι ελάχιστες
ανθρωποημέρες επιθεώρησης
ορίζονται με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία του Πίνακα 1 που παρατίθεται στο
Παράρτημα Β του παρόντος και που συμμορφώνεται με το Annex 2 της
Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF-MD05:2013, Issue 2 την οποία ο ΦΠ
εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής.Η χρονική διάρκεια της κύριας
αξιολόγησης δύναται να αυξάνεται με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή με
το πέρας της προαξιολόγησης, γεγονός που τεκμηριώνεται στο έντυπο
πρόγραμμα επιθεώρησης της κύριας αξιολόγησης που παραδίδεται στον
επιθεωρούμενο οργανισμό.
2.1.2

Έχει ήδη αναφερθεί το γεγονός ότι το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης
αφορά τόσο
το είδος και τη φύση των έργων παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας που υλοποιεί ο επιθεωρούμενος πάροχος (Παρ. 1.2.1) και τον
τρόπο/μεθοδολογία που τα διαχειρίζεται, όσο και το είδος και τη φύση των
λοιπών δραστηριοτήτων του επιθεωρούμενου οργανισμού, καθώς και τον
αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και σχετίζονται με αυτές τις
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δραστηριότητες. Τέτοιοι οργανισμοί συνήθως διαθέτουν κεντρικά γραφεία
(έδρα) όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάποιες ενέργειες ελέγχου,
συντονισμού και διοίκησης ή/και άλλες, καθώς και ένα δίκτυο τοπικών
γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων όπου υλοποιείται συνολικά ή μερικά
κάποια δραστηριότητα(τες). Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών δύναται να
θεωρηθεί ένας πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας που διαθέτει εγκαταστάσεις
και προσωπικό σε διαφορετικές πόλεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται
δεδομένο ότι τα κεντρικά γραφεία ασκούν έλεγχο και επιτήρηση στις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις που σαφώς υπόκεινται στο ίδιο Σύστημα
Διαχειριστικής Επάρκειας. Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί τον πλήρη και
σαφή
καθορισμό
της
δομής
και
της
λειτουργίας
του
οργανισμού/εταιρείας/παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας
στην αντίστοιχη
αίτηση πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας, ώστε να σχεδιάσει το
κατάλληλο πρόγραμμα επιθεώρησης και να συστήσει την κατάλληλη Ομάδα
Επιθεώρησης. Αυτό περιλαμβάνει την σαφή αναγνώριση και ταυτοποίηση του
κεντρικού φορέα, της φύσης της σχέσης του με τις διάφορες εγκαταστάσεις,
τη περιγραφή των όποιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων
εγκαταστάσεων και ποιές από αυτές θέλει ή απαιτείται να συμπεριλάβει η
αξιολόγηση συμμόρφωσης/ επιθεώρηση.



2.1.3

Ο Φορέας Πιστοποίησης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, είτε στις διάφορες
εγκαταστάσεις υλοποιούνται ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, είτε
υλοποιούνται
εντελώς
διαφορετικές,
διενεργεί
πλήρη
επιτόπια
ου
ου
αξιολόγηση/επιθεώρηση 1 και 2 Σταδίου στην έδρα και σε κάθε ξεχωριστή
εγκατάσταση, στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας και
επαναπιστοποίησης, ενώ ασκεί σχετική επιτήρηση σε κάθε μία από αυτές τις
εγκαταστάσεις, με την ίδια ομάδα επιθεώρησης και τον ορισμένο Επικεφαλής
Επιθεωρητή κάθε φορά και δεν μειώνει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια
συμμόρφωσης που θέτει, ούτε καθιερώνει κάποια μορφή δειγματοληπτικής
αξιολόγησης και αντίστοιχης διαδικασίας.

2.1.4

Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για το
σύνολο του οργανισμού/εταιρείας/παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας, αν δεν
ικανοποιηθεί για το βαθμό συμμόρφωσης και την άρση όποιων μη
συμμορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν
αποδέχεται τον εκ των υστέρων αποκλεισμό μιας εγκατάστασης από το πεδίο
πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας επειδή το όποιο πρόβλημα σε αυτήν
εμποδίζει την χορήγηση πιστοποίησης.

2.1.5

Επιπρόσθετα ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί όπως 




Το ΣΔΕΠ σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά
Το ΣΔΕΠ ανασκοπείται κεντρικά
Ολες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών
γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων
(εφόσον υφίσταται) του οργανισμού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες
εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την επιθεώρηση από το Φορέα
Πιστοποίησης
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Ολόκληρος ο οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
εφαρμοζόμενου ΣΔΕΠ
Ο οργανισμός να τεκμηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει
και να αναλύει δεδομένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής
τεκμηρίωσης ,παράπονα ‘’πελατών’’, εκτίμηση αποτελεσματικότητας
διορθωτικών
ενεργειών,
εκτίμηση
ευρημάτων
ανασκοπήσεων/απολογισμού και τυχόν εσωτερικών επιθεωρήσεων) από
τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και την δυνατότητα άσκησης
διοίκησης επί αυτών συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οργανωτικών ή
άλλων αλλαγών
Ο εντοπισμός όποιων μη συμμορφώσεων σε κάποια εγκατάσταση να
σηματοδοτεί διερεύνηση από τον οργανισμό/εταιρεία/πάροχο υπηρεσιών
επικοινωνίας, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι
υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν τίθεται υπό συνολική αμφισβήτηση η
συμμόρφωση όλου του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας. Σε τέτοια
περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρμόζονται σε όλες τις
εγκαταστάσεις και ο Φορέας Πιστοποίησης συλλέγει σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία υλοποίησης από κάθε διακριτή εγκατάσταση του παρόχου.

2.2

Διενέργεια της Αξιολόγησης / Επιθεώρησης

2.2.1

Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης/ επιθεωρήσεις
διενεργούνται από την
κατάλληλα ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από
Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες υπό την καθοδήγηση και το
συντονισμό ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις Διαδικασίες και τα
Έντυπα που έχει συντάξει ο Φορέας Πιστοποίησης και αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι ακόλουθες 













Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ΓΚΠ
Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ΣΔΕΠ-ΕΠΥΠΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1435
Διαδικασία Ανασκόπησης Αιτήσεων Προσφορών και Συμβάσεων Δ_09
Διαδικασία Πιστοποίησης και Έκδοσης Πιστοποιητικών Δ_11 και σχετικά
Έντυπα (Δ11_ΕΝ00.1-4 και Δ11_ΠΡΟ.ΕΝ03.1-2 και Δ11_ΕΚΘ.ΕΝ03.1-2)
Διαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης Δ_12 και σχετικά Έντυπα
Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σημάτων Δ_15
Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού Δ_5 και σχετικά Έντυπα
Διαδικασία Ανάλυσης Επικινδυνότητας, Αμεροληψίας και Ακεραιότητας
Δ_10 και σχετικά Έντυπα
Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας Δ_19
Διαδικασία Τεκμηρίωσης και Ελέγχου Εγγράφων Δ_01
Οδηγία Παροχής Διευκρινήσεων προς τους Επιθεωρητές ΟΕ_01
Οδηγία για την Παρακολούθηση των Εξελίξεων της Νομοθεσίας και την
Επικαιροποίηση των Εξωτερικών Εγγράφων ΟΕ_05
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2.3

Περιεχόμενο Αξιολόγησης Συμμόρφωσης / Επιθεώρησης

2.3.1

Οι ενέργειες που συνθέτουν την αξιολόγηση / επιθεώρηση συμμόρφωσης στο
πλαίσιο της επιζητούμενης πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και
οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται, περιγράφονται στο Γενικό
Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Στο Παράρτημα Ε του
παρόντος Ειδικού Κανονισμού εξειδικεύεται το περιεχόμενο της επιθεώρησης
και αναφέρονται με λεπτομέρεια οι πτυχές του Συστήματος Διαχειριστικής
Επάρκειας που ελέγχονται και των οποίων αξιολογείται ο βαθμός
συμμόρφωσής με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτει το Εθνικό Πρότυπο
ΕΛΟΤ 1435 και η ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι η διενέργεια
αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1Προαξιολόγηση και Στάδιο 2-Τελική Αξιολόγηση) τα οποία διενεργούνται
υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του επιθεωρούμενου οργανισμού/παρόχου,
πλην της εξαίρεσης που περιγράφηκε στην ανωτέρω 1.3.3 του παρόντος. Το
χρονικό διάστημα μεταξύ 1ου και 2ου Σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι
(6) μήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται πλήρως το Στάδιο 1
της Προαξιολόγησης. Επισημαίνεται ρητά, ότι αποτυχία του επιθεωρούμενου
οργανισμού/εταιρείας/παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας να συμμορφώνεται
με βασικές απαιτήσεις, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις οποίες διερευνάται
κατά το Στάδιο 1, μπορεί να σηματοδοτήσει αδυναμία εκτέλεσης του Σταδίου
2. Τούτο καθίσταται σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούμενο
οργανισμό/εταιρεία/πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας, ο οποίος δια του
εκπροσώπου του λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσμάτων της
προαξιολόγησης. Το Στάδιο 1-Προαξιολόγηση έχει σαν κύριο αντικειμενικό
σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας που επιδεικνύει ο
επιθεωρούμενος οργανισμός/εταιρεία/πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας για
την επιθεώρηση του Σταδίου 2, καθώς επίσης και να συλλεχθούν όλα εκείνα
τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα και
επαρκώς το πρόγραμμα της τελικής επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε
κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του Σταδίου 1. Ειδικότερα
κατά το Στάδιο 1 αξιολογούνται και ελέγχονται :



Η συμμόρφωση του παρόχου με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του, τις δραστηριότητές του και τις επιμέρους υπηρεσίες
επικοινωνίας που παρέχει. Ειδικότερα ελέγχεται η συμμόρφωση με τις
προαπαιτήσεις που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 και επιβεβαιώνεται η
ορθότητα του επιζητούμενου πεδίου πιστοποίησης δραστηριοτήτων βάσει
Κεφ.9 του ΕΛΟΤ 1435.
Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του ΣΔΕΠ σε ότι αφορά τη δυνατότητα
κάλυψης των στόχων της καθιερωμένης πολιτικής και η αξιοπιστία των
διενεργηθέντων εσωτερικών επιθεωρήσεων και των ανασκοπήσεων της
διοίκησης.
Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του ΣΔΕΠ
δικαιολογεί τη διενέργεια της τελικής επιθεώρησης (Στάδιο 2)
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Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου ΣΔΕΠ, με τις
απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου
Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης
πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά τη τελική αξιολόγηση
Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του ΣΔΕΠ που
μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης
συμμόρφωσης

Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης
Η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του οργανισμού/εταιρείας/παρόχου
υπηρεσιών επικοινωνίας και οι σχετικές τεχνικές και ενέργειες που
ακολουθούνται, με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, περιγράφονται στο
Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθμό
ικανοποίησης, με βάση αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί
από την Ομάδα Επιθεώρησης ως προς την συμμόρφωση του παρόχου με τις
ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφονται με σαφήνεια στο
Παράρτημα Ε του παρόντος κανονισμού και που αποτελούν τα κριτήρια που
έχει θέσει και ο Φορέας Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των
κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά με τη χρήση του συνδυασμένου
λογότυπου του Φορέα και των άλλων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις
της Διαπίστευσης που διαθέτει.

2.5

Επαναξιολόγηση/Επαναπιστοποίηση/Επανεπιβεβαίωση

2.5.1 Αν κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαμηλού
βαθμού συμμόρφωσης του ΣΔΕΠ του παρόχου με τις απαιτήσεις του
προτύπου, είτε λόγω λήξης της τριετούς διάρκειας ισχύος της αρχικής
πιστοποίησης (επίσκεψη αξιολόγησης/επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους
αλλά μετά τη λήξη ισχύος του αρχικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης) τότε
αυτή εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική
αξιολόγηση / επιθεώρηση με διενέργεια
Προαξιολόγησης και Κύριας
Αξιολόγησης. Αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου (συνίσταται
όμως η υποβολή της), εκτός εάν έχουν συμβεί σημαντικές μεταβολές στο
εφαρμοζόμενο ΣΔΕΠ, στη δομή του οργανισμού/παρόχου υπηρεσιών
επικοινωνίας ή επιζητείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης με πρόσθετες
κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας.
2.5.2 Οι
ανθρωποημέρες
αξιολόγησης
συμμόρφωσης
στο
πλαίσιο
επαναπιστοποίησης και πριν τη λήξη ισχύος του αρχικού Πιστοποιητικού
Συμμόρφωσης, μειώνονται σε σχέση με τις ανθρωποημέρες αξιολόγησης
συμμόρφωσης στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης μόνο κατά 1/3 και
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αποκλειστικά με τη προυπόθεση ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή
του πεδίου πιστοποίησης από τη προηγούμενη επιθεώρηση, ότι δεν έχει λήξει
ακόμα η ισχύς του προηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ότι
οποιεσδήποτε ΜΣ θα αρθούν επαρκώς και τεκμηριωμένα πριν τη λήξη ισχύος
του προηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και ότι ο επιθεωρούμενος
οργανισμός εμφανίζει καλό ιστορικό επίδοσης στην εφαρμογή του ΣΔΕΠ.
Επισημαίνεται ότι κατά την επαναπαιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του
οργανισμού/παρόχου, εκτός από τα ευρήματα της επιθεώρησης, λαμβάνονται
υπόψη από το ΦΠ και τα αποτελέσματα των ανασκοπήσεων/απολογισμών του
ΣΔΕΠ του επιθεωρούμενου οργανισμού/παρόχου κατά τη περίοδο ισχύος της
αρχικής πιστοποίησης, τα παράπονα/καταγγελίες των πελατών του
οργανισμού και χρηστών των υλοποιούμενων έργων παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας, τα αποτελέσματα των διενεργούμενων από αρμόδιες εθνικές και
κοινοτικές αρχές, ελέγχων και αξιολογήσεων (πχ Συμβούλιο Ελέγχου
Επικοινωνίας, Επιτροπή Ελέγχου Ερευνας Τηλεθέασης κλπ), καθώς και τα
σχόλια του επιθεωρούμενου παρόχου για τις αντίστοιχες αναφορές
επιεθώρησης.
2.5.3 Για τις ανάγκες επαναξιολόγησης/επαναπιστοποίησης δύναται η Ομάδα
Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα
πρόσωπα, από την Ομάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις
ενδιάμεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους
ισχύος της αρχικής πιστοποίησης.

2.6

Χορήγηση Πιστοποίησης

2.6.1 Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο Γενικό
Κανονισμό Πιστοποίησης. Επιγραμματικά αναφέρεται ότι η ομάδα
επιθεώρησης παρέχει στο ΦΠ την αναφορά επιθεώρησης η οποία
περιλαμβάνει τα αναλυτικά και τεκμηριωμένα ευρήματα της αξιολόγησης
συμμόρφωσης των επιθεωρούμενων δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ 1435, τις καταγεγραμμένες μη συμμορφώσεις και τις
διορθωτικές ενέργειες που συμφωνήθηκαν, τις πληροφορίες για τον
οργανισμό/εταιρεία/πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας και την εισήγηση για
χορήγηση ή μη πιστοποίησης για απόλυτα καθορισμένο πεδίο δραστηριοτήτων
(τύπο υπηρεσιών επικοινωνίας) συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναγκαίων όρων
και προυποθέσεων. Τα αρμόδια για λήψη απόφασης χορήγησης πρόσωπα του
ΦΠ (είναι διαφορετικά από τα πρόσωπα που συνθέτουν την ομάδα
επιθεώρησης) λαμβάνουν την απόφαση χορήγησης ή μη, με βάση τα
συμπεράσματα της επιθεώρησης, τα αποτελέσματα αξιολογήσεων και ελέγχων
από αρμόδιους κρατικούς και κοινοτικούς φορείς και αρχές, τις διαθέσιμες
δημόσιες πληροφορίες (ιστορικό, παράπονα, καταγγελίες κλπ), καθώς και τα
σχόλια
του
επιθεωρούμενου
σχετικά
με
τις
αναφορές
επιθεώρησης/αξιολόγησης και ελέγχου οιασδήποτε προέλευσης. Κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της διαδικασίας λήψης της ανωτέρω απόφασης, τα
εντεταλμένα σχετικά φυσικά πρόσωπα του ΦΠ μπορούν να ζητήσουν
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πρόσθετες διευκρινήσεις και τεκμήρια ευρημάτων επιθεώρησης τόσο από τον
επιθεωρούμενο οργανισμό, όσο και από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή που
υλοποίησε την επιθεώρηση. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες εξειδικευμένες
απαιτήσεις σχετικές με τη δυνατότητα μεταφοράς της Πιστοποίησης και τα
χορηγούμενα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Διαχειριστικής Επάρκειας.
2.6.2 Επισημαίνεται ότι ο επιθεωρούμενος οργανισμός/εταιρεία/πάροχος υπηρεσιών
επικοινωνίας διαθέτει ελευθερία επιλογής Φορέα Πιστοποίησης για την
επιζητούμενη πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας. Αυτή η ελευθερία δεν
δύναται να περιορίζεται με τρόπο άδικο και αυστηρό. Επιπρόσθετα είναι
δυνατή η μεταφορά ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που έχει χορηγηθεί
από έναν διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σε έναν άλλο, με την ισχύ, την
ακεραιότητα και εγκυρότητα που αυτό εμπεριέχει να διατηρείται αναλλοίωτη.
Δηλαδή ο νέος Φορέας αναγνωρίζει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που
εξέδωσε ένας άλλος αντίστοιχος Φορέας Πιστοποίησης με σκοπό να εκδώσει
και δικό του ανάλογο Πιστοποιητικό. Αυτή η πρακτική πολυπιστοποίησης του
ιδίου αντικειμένου δεν ενθαρρύνεται, αλλά είναι δυνατόν να συμβεί υπό τους
παρακάτω όρους και προυποθέσεις που θέτει η ΚΟ της
Διεθνούς
Διαπίστευσης IAF MD02:2007.









Μόνο Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί με τη κάλυψη
διαπίστευσης που παρέχει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης που έχει
διαπιστευθεί από Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης
(ΕΑ), της IAF ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού, μπορούν να μεταφερθούν
Πριν την οριστική αναγνώριση του μεταφερόμενου Πιστοποιητικού από τον νέο
Φορέα Πιστοποίησης , ικανό πρόσωπο, στέλεχος του Φορέα θα διενεργήσει την
κατάλληλη ανασκόπηση με γραπτό ερωτηματολόγιο και με επί τόπου επίσκεψη
στο δυνητικό πελάτη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πιστοποιημένες
δραστηριότητες βρίσκονται εντός πεδίου διαπίστευσης του Φορέα, να
διευκρινιστούν οι λόγοι που ώθησαν στην μεταφορά του Πιστοποιητικού, να
διερευνηθεί η εγκυρότητα του Πιστοποιητικού όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος, το
πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αυτό αφορά, να εκτιμηθούν τα
ευρήματα της τελευταίας αξιολόγησης και της κατάστασης υλοποίησης όποιων
διορθωτικών ενεργειών εκκρεμούν σχετικά (λαμβάνεται από τον πελάτη ακριβές
αντίγραφο της τελευταίας Έκθεσης Επιθεώρησης που εξέδωσε ο παλαιός
Φορέας), να διερευνηθούν παράπονα πελατών και κατάλληλες δράσεις που
ελήφθησαν, καθώς και να εντοπιστεί το στάδιο του τρέχοντος
κύκλου
πιστοποίησης που βρίσκεται ο πελάτης (οργανισμός/εταιρεία/πάροχος
υπηρεσιών επικοινωνίας).
Πιστοποιητικά εν ισχύ συνήθως είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Αλλά λαμβάνεται
υπ’ όψιν και η παράμετρος ο παλαιός Φορέας να έχει πάψει να λειτουργεί ή/και
να υπόκειται σε ανάκληση της διαπίστευσης του, οπότε αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια του νέου Φορέα να χειριστεί το ζήτημα υπό το πρίσμα των ισχυόντων
όρων και προϋποθέσεων.
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που εγνωσμένα βρίσκονται σε καθεστώς
αναστολής ή ανάκλησης ή είναι ύποπτα για άμεση αναστολή ή ανάκληση, δεν
γίνονται αποδεκτά για μεταφορά.
Εκκρεμείς μη συμμορφώσεις πρέπει να κλείνουν οριστικά πριν τη μεταφορά, είτε
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από τον παλαιό κατά προτίμηση, είτε από τον νέο Φορέα Πιστοποίησης ειδικά
όταν ο παλαιός ΦΠ έχει διακόψει τη λειτουργία του για οποιοδήποτε λόγο.
Πιστοποιητικό θα εκδοθεί με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία που
ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση της υποβλειθήσας από τον Επικεφαλής
Επιθεωρητή έκθεσης αξιολόγησης, με βάση τη συνήθη διαδικασία του νέου
Φορέα και κατόπιν πλήρους και τελμηριωμένης άρσης ενδεχόμενων μη
συμμορφώσεων. Η ημερομηνία ισχύος του νέου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
θα ταυτίζεται με την ημερομηνία ισχύος του παλαιού Πιστοποιητικού, εκτός και
εάν ο νέος ΦΠ αποφάσισε τη διενέργεια πλήρους αρχικής επιθεώρησης από
μηδενική βάση οπότε και εκδίδεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης τριετούς ισχύος
(βλέπε και επόμενο σχόλιο).
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προκύπτει από την ανασκόπηση η δέουσα
εμπιστοσύνη και παραμένουν αμφιβολίες, τότε ο νέος Φορέας θα χειριστεί το
πελάτη ως καινούργιο και θα διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση συμμόρφωσης /
επιθεώρηση.

2.6.3 Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παραδίδεται ιδιοχείρως ή με συστημένη
αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση.



2.6.4 Σε ότι αφορά ειδικά την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που αφορούν
οργανισμούς με πολλαπλές εγκαταστάσεις, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην
παράγραφο 2.1 του παρόντος, επισημαίνονται τα ακόλουθα










2.6.4

Ένα και μοναδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδίδεται επ’ ονόματι των
κεντρικών γραφείων του οργανισμού/εταιρείας/παρόχου υπηρεσιών
επικοινωνίας
Ενημερωμένος κατάλογος όλων των σχετιζόμενων με τη πιστοποίηση
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών (τμημάτων, γραφείων κλπ) παρατίθεται είτε
στο πιστοποιητικό το ίδιο είτε σε επισυναπτόμενο παράρτημα. Ο πάροχος
οφείλει να ενημερώνει το Φορέα για όποιες εγκαταστάσεις παύουν να
λειτουργούν. Η μη ενημέρωση αποτελεί αιτία αναστολής ή/και ανάκλησης
της πιστοποίησης που χορηγήθηκε
Η περιγραφή στο πεδίο πιστοποίησης κάνει ρητή αναφορά στο γεγονός της
υλοποίησης
όλων
ή
ποίου
μέρους
των
σχετικών
δραστηριοτήτων/υπηρεσιών επικοινωνίας που περιλαμβάνει, στις διάφορες
εγκαταστάσεις
Επιπρόσθετο πιστοποιητικό για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά δύναται να
εκδοθεί, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ταυτόσημο ή να αποτελεί
σαφές υποσύνολο του πεδίου του οργανισμού και να παραπέμπει ευθέως
στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργανισμού
Πρόσθετες εγκαταστάσεις δύναται να περιληφθούν στο σχετικό κατάλογο
στο πλαίσιο επιτήρησης ή/και επαναξιολόγησης
Προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιστασιακά εργοτάξια ή γραφεία που
στήνονται από έναν οργανισμό, δεν λογίζονται ως μέρος των
εγκαταστάσεων του οργανισμού/παρόχου υπηρεσιών επικοινωνίας και δεν
καλύπτονται από το πιστοποιητικό
Υπόδειγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Διαχειριστικής
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Επάρκειας υπάρχει στο Παράρτημα Γ του παρόντος Ειδικού Κανονισμού
Πιστοποίησης. Αυτό περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφόρηση :
Επωνυμία και Διεύθυνση της έδρας του οργανισμού/παρόχου υπηρεσιών
επικοινωνίας που πιστοποιείται σε ότι αφορά τη διαχειριστική του επάρκεια (ή
τη γεωγραφική θέση των κεντρικών γραφείων και των λοιπών θέσεων
εφαρμογής/εγκαταστάσεων στη περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει)
Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης (ταυτίζεται τουλάχιστον με
την ημερομηνία λήψης απόφασης χορήγησης και δεν δύνται να είναι
προγενέστερης ημερομηνίας)
Την ημερομηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης (τρία έτη μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος μείον μία ημέρα)
Το ακριβές Πεδίο Πιστοποίησης του πιστοποιημένου οργανισμού/παρόχου
υπηρεσιών επικοινωνίας, ήτοι το πρότυπο διαχειριστικής επάρκειας με τη
χρονολογία έκδοσής του έναντι του οποίου συμμορφώνεται ο οργανισμός και
τη(τις) κατηγορία(ες) υπηρεσιών επικοινωνίας για τη παροχή των οποίων
πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια
Τις
εμπλεκόμενες
υπηρεσίες/τμήματα/μονάδες
του
πιστοποιοημένου
οργανισμού που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες υλοποίησης των έργων
παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας (προαιρετικό)
Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση έδρας, στοιχεία
επικοινωνίας) και στον Φορέα Διαπίστευσης
Έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και κάποιο σήμα διάκρισης του
εγγραφου πιστοποίησης από τυχόν άλλα παρωχημένα ή αναθεωρημένα
έγγραφα πιστοποίησης
Την υπογραφή, σφραγίδα και το συνδυασμένο λογότυπο του Φορέα
Πιστοποίησης
Επισυναπτόμενο παράρτημα (όπου εφαρμόζει), αναπόσπαστο μέρος του
πιστοποιητικού, με διευκρινήσεις επί του πεδίου πιστοποίησης όπως
εξαιρέσεις, εγκαταστάσεις που αφορά κλπ
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει
μεν την επάρκεια και τη συμμόρφωση του οργανισμού/εταιρείας/παρόχου
υπηρεσιών επικοινωνίας με τις απαιτήσεις του προτύπου στο οποίο εδράζει
το ΣΔΕΠ που εφαρμόζεται, δεν αφορά όμως και δεν παρέχει καμία μορφής
εξουσιοδότηση ή έγκριση για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3.1

Ισχύς Πιστοποίησης

3.1.1 Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία
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πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, υπό την ελάχιστη
η
προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης. Συγκεκριμένα η 1 επιτήρηση διενεργείται
ου
εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 2 Σταδίου της αρχικής
επιθεώρησης (όχι από της ημερομηνίας έκδοσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης)
η
ης
και η 2
επιτήρηση εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας διεξαγωγής της 1
επιτήρησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον κριθεί
σκόπιμο σχετικά, να προβεί και σε περισσότερες της μίας επισκέψεις επιτήρησης
εντός του ιδίου έτους.
3.1.2 Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι
περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

3.2

λόγοι που

Ανανέωση Πιστοποίησης

Οι σχετικοί όροι και προυποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό
Πιστοποίησης.

3.3

Επαναπιστοποίηση

Οι σχετικοί όροι και προυποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό
Πιστοποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΡΧΕΙΑ

4.1 Τήρηση Αρχείων και Δημοσιότητα
4.1.1

Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί Αρχείο Πιστοποίησης και Επιτήρησης
που
περιλαμβάνει
Μητρώο/Κατάλογο
Πιστοποιημένων
Οργανισμών/Εταιρειών/Παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, σε συνθήκες
ασφάλειας και εμπιστευτικά, για όλη τη χρονική περίοδο λειτουργίας και
δραστηριοποίησής του και τουλαχιστον για δύο πλήρεις τριετείς κύκλους
πιστοποίησης για κάθε οργανισμό/πάροχο υπηρεσιών επικοινωνίας
(πελάτη). Σε αυτό το Αρχείο έχουν απεριόριστη πρόσβαση τα εντεταλμένα
στελέχη του Φορέα Διαπίστευσης και οι πελάτες μόνο στους υποφακέλους
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έργων πιστοποίησης που τους αφορούν.
4.1.2

Το Μητρώο Οργανισμών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα
Πιστοποίησης και κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος ενδιαφερομένου με τη
πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας, μέρους, καθίστανται διαθέσιμες οι
πληροφορίες του Μητρώου.

4.1.3

Επιπλέον ο ΦΠ τηρεί Αρχείο Προσωπικού που περιλαμβάνει για κάθε
επιθεωρητή το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, την εργασιακή σχέση με το
ΦΠ, την εργασιακή εμπειρία, τη κατάρτιση/επιμόρφωση και την εμπειρία
επιθεωρήσεων που διαθέτει.

4.2 Περιεχόμενα Αρχείου Πιστοποίησης και Επιτήρησης
4.2.1 Ενας ενημερωμένος κατάλογος (Μητρώο Οργανισμών/Παρόχων Υπηρεσιών
Επικοινωνίας)
όλων
των οργανισμών/εταιρειών/παρόχων υπηρεσιών
επικοινωνίας των οποίων έχει πιστοποιηθεί η διαχειριστική επάρκεια
με
παρεχόμενη πληροφόρηση για την επωνυμία του οργανισμού, το πρότυπο, το
πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες/τμήματα/μονάδες του
οργανισμού που εμπλέκονται με την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας, καθώς και την ημερομηνία λήξης του εγγράφου πιστοποίησης
(Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης). Στο Μητρώο Οργανισμών περιλαμβάνονται
τόσο οι οργανισμοί που διαθέτουν εν ισχύ πιστοποίηση, όσο και οι οργανισμοί
των οποίων η πιστοποίηση έχει ανασταλεί ή ανακληθεί.
4.2.2 Το πρόγραμμα επιτήρησης των έργων πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας
παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας.
4.2.3 Ένας διακριτός υποφάκελος για κάθε έργο πιστοποίησης παρόχου υπηρεσιών
επικοινωνίας που ανελήφθη, συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν
οργανισμούς/εταιρείες των οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί η πιστοποίηση ή δεν
χορηγήθηκε αυτή για οποιονδήποτε λόγο κατά την αξιολόγηση / επιθεώρηση
και ο οποίος περιέχει :
* Έντυπα Αιτήσεων και Ανασκόπησης Αιτήσεων και Συμβάσεων
* Έκθεση Αξιολόγησης / Επιθεώρησης και όλα τα σχετικά Έντυπα που την
απαρτίζουν
* Έντυπο λήψης απόφασης χορήγησης ή μη της πιστοποίησης
* Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που εκδόθηκε
* Οιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν ως τεκμήρια άρσης
μη
συμμορφώσεων και προβλημάτων ή/και ως τεκμήρια θετικών ευρημάτων
της επιθεώρησης

Υπεύθυνος Σύνταξης
Σκαρβέλης Γεώργιος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

Υπεύθυνος Έγκρισης
Χαράλαμπος Γαλατσάνος
Πρόεδρος ΔΣ
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