EQA HELLAS AE
ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, 413 36 ΛΑΡΙΣΑ, Τ: 2410 282 272, F: 2410 550 161
url:www.eqa.gr , e mail: eqa@eqa.gr , info@eqa.gr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. «EQA HELLAS A.E.», με
Κεντρικά Γραφεία στη Λάρισα και στη διεύθυνση Σωκράτους 111, που εκπροσωπείται νόμιμα και θα αποκαλείται
“Φ.Π.” παρέχει δια της παρούσας στην εταιρία με την επωνυμία ....................................................... , με έδρα
.........................................................................ΑΦΜ………………………ΔΟΥ……….………..…η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα και θα αποκαλείται “Πελάτης” υπηρεσίες Πιστοποίησης και επακόλουθης Επιτήρησης.
Αντικείμενο της παρούσης είναι το/τα κάτωθι πρότυπο/α Πιστοποίησης:
…………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στις ρυθμίσεις του Γενικού και του αντίστοιχου κατά κατηγορία πιστοποίησης
Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης (οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ‘’Πελάτη’’ μέσω ελεύθερης πρόσβασης στο
αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης (www.eqa.gr), επισυνάπτονται της παρούσης και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο ‘’Πελάτης’’ συμφωνεί ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία της
επιζητούμενης Πιστοποίησης και επακόλουθης Επιτήρησης και Επαναπιστοποίησης, όπως αυτές περιγράφονται με
σαφήνεια στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης (ΓΚΠ) και στους Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης (ΕΚΠ ΣΔΠ-ISO
9001:2008, EKΠ ΣΔΑΤ-ISO & FSSC 22000:2005, ΕΚΠ ΣΔΥΑΕ-ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001:2007 , ΕΚΠ ΣΟΑΔAGRO 2.1 & 2.2.
Ο Φ.Π. ευθύνεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών , τις οποίες αποκτούν οι υπάλληλοι ή οι
εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του κατά τις επαφές τους με τον ‘’Πελάτη’’, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών
επιθεώρησης και των τεκμηρίων ευρημάτων των επιθεωρήσεων που περιέχονται στην κατοχή του και τα οποία
αποτελούν ιδιοκτησία του «πελάτη». Ο ΦΠ δεν δημοσιοποιεί και δεν κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε τέτοια
πληροφορία, ει μη μόνον με τη σύμφωνη έγκαιρη και γραπτή συναίνεση του ‘’Πελάτη’, εκτός εάν απαιτεί διαφορετικά
η κείμενη νομοθεσία, οπότε και πάλι ο ‘’Πελάτης’’ ενημερώνεται σχετικά γραπτώς από το ΦΠ πριν τη παροχή των
αντίστοιχων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές και εξουσιοδοτημένα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο ‘’Πελάτης’’ ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε αστική ευθύνη προκύψει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες
ή/και παραγόμενα ή διατιθέμενα προιόντα, που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει και καλύπτει το
σχετικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής του και έχει διάρκεια τριών (3) ετών, εκτός εάν
αιτιολογημένα ανακληθεί/ ακυρωθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν κατάλληλης έγκαιρης
ειδοποίησης του άλλου μέρους.
Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος, αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια.
Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις διπλούν από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συμβαλλομένων
και ο καθένας έλαβε από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φορέα Πιστοποίησης
EQA HELLAS ΑΕ
………………………………….
(σφραγίδα,ονοματεπώνυμο,υπογραφή)

Λάρισα ............................. (ημερομηνία)
Για την / τον Πελάτη

………………………………….
(σφραγίδα,ονοματεπώνυμο,υπογραφή)
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