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0.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρόν Κανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης του Ινστιτούτου
Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε., όπου στο εξής για συντοµία θα καλείται ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αποτελεί
κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε πελάτης προς τον οποίο χορηγείται
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (ΠΣΣ∆).
Ο Κανονισµός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης πραγµατεύεται τον
τρόπο έκδοσης και κατ’ επέκταση τη χρήση ενός Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος
∆ιαχείρισης (ΠΣΣ∆), που εκδίδεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001.
Το ΠΣΣ∆ πιστοποιεί τη συµµόρφωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Επιχείρησης σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Η χορήγηση διαπιστευµένου από το ΕΣΥ∆ ΠΣΣ∆ δεν αποτελεί ούτε υπονοεί µε κανέναν τρόπο
έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΕΣΥ∆.
Tο ΠΣΣ∆ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα Επιχείρηση έχει τεκµηριώσει,
εφαρµόζει και τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης, µέσω του οποίου διασφαλίζεται ο έλεγχος των
διεργασιών της.
0.1.

ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

Σκοπός του παραπάνω όρου είναι η εξάλειψη κάθε πιθανότητας επηρεασµού της αµεροληψίας των
αποφάσεων του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, όσον αφορά την απονοµή, διατήρηση, επέκταση, υποβάθµιση,
αναστολή ή απόσυρση της Πιστοποίησης, η οποία πιθανότητα θα µπορούσε να προέλθει από
ενδεχόµενη αντίθεση συµφερόντων.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστηµάτων και Προϊόντων. Η
ανεξαρτησία και αµεροληψία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ εξασφαλίζεται από το Νοµικό Πλαίσιο της ίδρυσης και
λειτουργίας του, την οικονοµική του ανεξαρτησία, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου
Πιστοποίησης και την οργανωτική του διάρθρωση.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του, ως Φορέας Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται
καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή
των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης των ενδιαφεροµένων Επιχειρήσεων.
Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, στα πλαίσια της ∆ιαδικασίας
που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Οι όροι της Πιστοποίησης
είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών.
Για την διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει
επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
Το προσωπικό του ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν εµπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον σχεδιασµό, την
οργάνωση και την εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης των Επιχειρήσεων που επιθεωρούνται
από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
0.2

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας του. Το Α.Σ.Π, οι Αξιολογητές, οι Επιθεωρητές του καθώς και όλοι οι
εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται για τη διαχείριση εγγράφων, δεδοµένων και
κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO 9001-Κ 06/07- 150519

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ/ΕΚ∆ΟΣΗ: Κ 06/07

ΣΕΛΙ∆Α 3 ΑΠΟ 23

ΕΓΚΡΙΣΗ : ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ:15/05/2019

συνεργασία τους µε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ως αυστηρά εµπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα
χρησιµοποιείται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν.
Στην περίπτωση που επιβάλλεται νοµικά ή δεσµεύεται από όρους συµβολαίου η διάθεση
πληροφοριών σε τρίτο µέρος (πχ το φορέα διαπίστευσης), το ΒΙΟΕΛΛΑΣ οφείλει να παρέχει τις
ζητούµενες πληροφορίες των πελατών του (εκτός αν απαγορεύεται δια νόµου).
Κατόπιν έγγραφου αιτήµατος τρίτου µέρους (π.χ. καταναλωτή), το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει τις εξής
πληροφορίες για τους πελάτες του: το όνοµα, την κατάσταση πιστοποίησης, το σχετικό
κανονιστικό έγγραφο, το πεδίο πιστοποίησης, τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η επιχείρηση.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (πχ. λόγοι ασφαλείας) ο πελάτης µπορεί να ζητήσει εκ των προτέρων
εγγράφως τη µη χορήγηση αυτών των πληροφοριών σε τρίτους.
Συγκεκριµένα:
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο πελατών που βρίσκεται στην
κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών
δεδοµένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ή/και των επιθεωρητών του
παραµένουν απολύτως εµπιστευτικές.
Όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του ΒΙΟΕΛΛΑΣ λειτουργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια
των διαδικασιών του ΒΙΟΕΛΛΑΣ και υπογράφουν δηλώσεις εµπιστευτικότητας.
1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών Kανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζει
το ΒΙΟΕΛΛΑΣ για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε το
πρότυπο ΙSO 9001, τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού και του Κανονισµού ∆ιαπίστευσης του
ΕΣΥ∆ (ΕΣΥ∆ ΚΑ∆). Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
Συστήµατος ∆ιαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΙSO 17021, τις αντίστοιχες
Κατευθυντήριες Οδηγίες της EA και του IAF.
Το ΠΣΣ∆ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση
έχει τεκµηριώσει, έχει εφαρµόσει και τηρεί Σύστηµα ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
ανωτέρω προτύπων.
Είναι σαφές ότι το ΠΣΣ∆ δεν σχετίζεται κατ’ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των
παραγοµένων προϊόντων. Εποµένως τα ΠΣΣ∆ δεν είναι Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Προϊόντων
και δεν πρέπει να συγχέονται µε αυτά ούτε να χρησιµοποιούνται ως τέτοια.

2. ∆ΙΑ∆ΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ∆
2.1. Γενικά
Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ∆ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:
- Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών,
- Προκαταρκτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης,
- Επιθεώρηση Αξιολόγησης,
- Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, (διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης µία φορά ανά έτος)
- Επιθεωρήσεις Έκτακτες,
- Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης,
- Απόφαση
- Χορήγηση
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Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα εκάστοτε ισχύοντα
διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.
Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη
νοµοθεσία, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι δραστηριότητές της καθώς και τα
παραγόµενα απ’ αυτήν προϊόντα και/ ή οι παρεχόµενες υπηρεσίες.
Οι Επιθεωρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωµατωθεί στο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης της επιχείρησης και επαληθεύουν εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες
άδειες και εγκρίσεις από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και
Υπηρεσίες / Φορείς Πιστοποίησης / άλλους Φορείς ή Οργανισµούς.
Όταν διενεργούνται Επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, ελέγχεται η εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας,
στη συγκεκριµένη χώρα, νοµοθεσίας και η ενσωµάτωση των απαιτήσεων αυτής στο Σύστηµα
∆ιαχείρισης της επιχείρησης.
2.2. Αίτηση
Η προετοιµασία για την επιθεώρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης µιας Επιχείρησης που επιθυµεί να
πιστοποιηθεί αρχίζει από τη στιγµή που η Επιχείρηση θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της αυτό.
Κατά τη διάρκεια των Αρχικών Συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο
Πιστοποίησης, το Πρότυπο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση και τυχόν άλλα θέµατα
που θέτει ο ενδιαφερόµενος.
Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε τον Κανονισµό ή τη διαδικασία Πιστοποίησης, µπορούν να
προγραµµατιστούν µια ή περισσότερες προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των εκπροσώπων της
Επιχείρησης και του Υπ. ∆ιαχείρισης Ποιότητας ή τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς (τηλεφωνικά από τον πελάτη ή γραπτά εάν αυτός το
επιθυµεί) ο Υπ. Πιστοποίησης αποστέλλει την Αίτηση Πιστοποίησης ΙSO 9001 (Ε 30Α) προς
συµπλήρωση. Παράλληλα µε την αίτηση ζητείται να αποστέλλεται η Άδεια εγκατάστασης και άδεια
λειτουργίας της επιχείρησης, ένα αντίγραφο του καταλόγου εγγράφων Σ∆Π και ∆ιαγράµµατα Ροής.
Μετά την ανασκόπηση της αίτησης του πελάτη από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης αποστέλλεται στο
πελάτη η Σύµβαση/Άδεια χορήγησης ΠΣΣ∆ και σήµατος συµµόρφωσης (Ε 209) η οποία και
επιστρέφεται στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ υπογεγραµµένη από τον πελάτη. Η Επιχείρηση ενηµερώνεται για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πιστοποίηση και κατά συνέπεια από τη
χρήση του ΠΣΣ∆, από τον Κανονισµό Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης ΚΑΝ 06
που βρίσκεται αναρτηµένος στο site του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

Με την υπογραφή της Σύµβασης, η Επιχείρηση πρέπει να αποστείλει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, Άδεια
εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας, ένα αντίγραφο του καταλόγου εγγράφων Σ∆Π και
∆ιαγράµµατα Ροής, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
πριν από την επιτόπου επιθεώρηση.
Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορριφθεί, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτώς για τους λόγους µη
αποδοχής αυτής.
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2.3. Προγραµµατισµός διεξαγωγής της επιθεώρησης.
Οι επιθεωρήσεις διακρίνονται σε αρχική επιθεώρηση δύο σταδίων, επιθεωρήσεις επιτήρησης τον
πρώτο και δεύτερο χρόνο και επιθεώρηση επαναξιολόγησης τον τρίτο χρόνο πριν την λήξη της
πιστοποίησης. Ο τριετής κύκλος πιστοποίησης ξεκινά µε την απόφαση πιστοποίησης/
επαναπιστοποίησης.
Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο ενώ η πρώτη
επιθεώρηση επιτήρησης µετά την αρχική αξιολόγηση δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες από την
ηµεροµηνία λήψης της απόφασης πιστοποίησης.
Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης σε συνεργασία µε τον Συντονιστή Επιθεωρητή αποφασίζουν για τον
συνολικό χρόνο της επιθεώρησης. Ο χρόνος αυτός και κάθε αναπροσαρµογή του, καθορίζεται
έχοντας ως βάση και αναφορά το σχετικό πίνακα των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΑ για την
εφαρµογή του ΙΑF MD 5:2013 και λαµβάνοντας υπ` όψιν στοιχεία όπως: το είδος και το µέγεθος
της επιχείρησης, την πολυπλοκότητα των διεργασιών, τα αποτελέσµατα προηγούµενων
επιθεωρήσεων, τον αριθµό τοποθεσιών δραστηριότητας της επιχείρησης, την κατάσταση και
ωριµότητα του συστήµατος και άλλους κατά περίπτωση παράγοντες.
Αν µια επιχείρηση λειτουργεί µε βάρδιες λαµβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη του προγράµµατος.
Ο Πίνακας IAF MD 5:2015 δίνεται ως αναφορά
Πιστοποιηµένη
Οντότητα:
Αριθµός
Εργαζοµένων
1–5
6 – 10
11 – 15
16 -25
26 - 45
46 - 65
66 - 85
86 - 125
126 - 175
176 - 275
276 - 425
426 - 625
626 - -875
876 - 1175
1176 - 1550
1551 - 2025
2026- 2675
…………………..
…………………..
…………………..
> 10700

∆ιάρκεια Αξιολόγησης (STAGE 1 +
STAGE 2)
(Ηµέρες επιθέωρησης)
Σύνολο
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
…
Aκολουθείται το υποφαινόµενο
αριθµητικό µοντέλο

Στον παραπάνω πίνακα, ο αριθµός ‘Ηµέρες Επιθεωρητή’ συµπεριλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες
που απαιτούνται για την επιθεώρηση και αξιολόγηση κατά το πρότυπο ISO 9001, όπως τον έλεγχο
και την αξιολόγηση της τεκµηρίωσης του Συστήµατος, την ενηµέρωση ή εκπαίδευση της Οµάδας
Επιθεώρησης, το σχεδιασµό και τη διενέργεια της επιθεώρησης, καθώς και την ολοκλήρωση της
έκθεσης επιθεώρησης. ∆εν συµπεριλαµβάνει όµως το χρόνο που απαιτείται για τις µετακινήσεις,
καθώς και το χρόνο που απαιτήθηκε για τυχόν προαξιολογήσεις ή προκαταρκτικές επιθεωρήσεις.
Ο παραπάνω πίνακας χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις κατευθυντήριες γραµµές που δίνονται
στο Αnnex A και στο Figure QMS 1 της IAF MD 5:2015. Ακόµη οι κατευθυντήριες γραµµές για τον
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προσδιορισµό του χρόνου που θα δαπανάται από τον επιθεωρητή για τις επιτόπου στην προς
πιστοποίηση επιχείρηση, καθώς και οι ηµέρες επιθεωρητή που απαιτούνται για τις επιθεωρήσεις
επιτήρησης και επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης προσδιορίζονται στο προαναφερθέν έγγραφο IAF
MD 5:2015 και στο παράρτηµα 2 της IAF GD 2:2005.
Χρησιµοποιώντας κατάλληλο
πολλαπλασιαστικό παράγοντα, ο ίδιος πίνακας και σχεδιαγράµµατα (Αnnex A, Figure QMS 1 της
IAF MD 5:2015) έχουν εφαρµογή στους ελέγχους επιτήρησης και επαναπιστοποίησης.
Η διάρκεια του Stage 2 δε θα πρέπει να είναι λιγότερη από µία (1) ανθρωποηµέρα.
2.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.4.1 ΒΗΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
H διαδικασία αξιολόγησης της επιχείρησης, υλοποιείται σε δύο (2) στάδια.
Ο φορέας υλοποιεί µέρος του STAGE 1 στις εγκαταστάσεις του πελάτη εφόσον κρίνεται απαραίτητο
(π.χ. ελλιπής τεκµηρίωση, επίτευξη των στόχων). Συντάσσεται πρόγραµµα επιθεώρησης εφόσον
πραγµατοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.
Σε κάθε περίπτωση όµως η αξιολόγηση θα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει
τις απαιτήσεις κατωτέρω για το στάδιο 1 και 2.
2.4.1.1 STAGE 1
(α) O Φορέας θα πρέπει να επιβεβαιώσει, µε ανασκόπηση των διαθέσιµων στοιχείων και
συµπληρώνοντας το έντυπο «Έκθεση Επιθεώρησης ISO 9001 Stage 1” (E 213A), ότι οι
απαιτήσεις των προτύπων καλύπτονται.
(β) Στόχος του STAGE 1 είναι να εξασφαλίσει ότι ο οργανισµός έχει κατανοήσει το Σύστηµα
∆ιαχείρισης, τις πολιτικές και τους στόχους και ιδιαίτερα ότι η οργάνωσή του είναι κατάλληλη
για την διενέργεια του STAGE 2 µε επισήµανση σηµείων όπως:
Να εκτιµηθούν οι συνθήκες που επικρατούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη, καθώς και
στην περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήµατα και να αποκατασταθεί επικοινωνία µε το
προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθεί η ετοιµότητα για την υλοποίηση του
STAGE 2.
Nα ανασκοπηθεί και να αξιολογηθεί αν η επιχείρηση, έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις του
εφαρµοζόµενου προτύπου και συγκεκριµένα σε σηµεία που έχουν να κάνουν µε κρίσιµες
πτυχές που αφορούν διεργασίες, αντικειµενικούς σκοπούς και δείκτες και τη γενικότερη
λειτουργία του Συστήµατος διαχείρισης.
Να συλλεχθούν οι απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο πιστοποίησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, των διεργασιών καθώς και των εγκαταστάσεων του πελάτη,
σχετιζόµενες νοµικές, κανονιστικές και συµβατικές πτυχές και η συµµόρφωση προς
αυτές (π.χ ποιοτικοί, περιβαλλοντικοί, νοµικές πτυχές της λειτουργίας, σχετιζόµενοι
κίνδυνοι κτλ)
Να ανασκοπηθεί η κατανοµή πόρων για το STAGE 2 και να συµφωνηθούν οι
λεπτοµέρειες µε τον πελάτη για την υλοποίηση του STAGE 2.
Nα γίνει εστίαση στην προετοιµασία του STAGE 2, µε την απόκτηση ξεκάθαρης εικόνας
του συστήµατος διαχείρισης του πελάτη και την λειτουργίας της εγκατάστασης, στο
πλαίσιο της εστίασης στις πιθανά σηµαντικές πτυχές.
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Να προσδιοριστεί εάν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και η ανασκόπηση διοίκησης έχουν
προγραµµατιστεί και υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί αν το επίπεδο εφαρµογής του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, δικαιολογεί την υλοποίηση του STAGE 2.
(γ) Ο Φορέας και η επιχείρηση συµφωνούν που και πως απαιτείται αναθεώρηση εγγράφων. Σε
κάθε περίπτωση η επίλυση των σηµείων που εντοπίστηκε πρόβληµα πρέπει να ολοκληρωθεί
πριν από την έναρξη του STAGE 2.
(δ) O Φορέας πρέπει να λάβει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:
τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών), και,
κατά προτίµηση, ένα κατάλογο παραποµπής που συνδέει την τεκµηρίωση µε τις σχετικές
απαιτήσεις του προτύπου
µια περιγραφή της οργάνωσης και πως οι διαδικασίες εφαρµόζονται επιτόπου
τα µέσα και ο τρόπος µε τα οποία η έννοια της συνεχούς βελτίωσης πραγµατοποιείται
µια επισκόπηση των εφαρµόσιµων κανονισµών (συµπεριλαµβανοµένων των
εγκρίσεων/των αδειών) και οποιεσδήποτε συµφωνίες µε τις αρχές
Προγράµµατα και εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης
(ε) Ο Φορέας πρέπει να καταστήσει την εταιρεία ενήµερη ότι οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες
µπορούν να απαιτηθούν για το Stage 1 και ζητούνται για λεπτοµερέστερο έλεγχο κατά την
διάρκεια του STAGE 2, όπως:
αρχεία (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αρχείων των γεγονότων, των
παραβιάσεων του κανονισµού ή της νοµοθεσίας και της σχετικής αλληλογραφίας µε τις
αρχές) στα οποία η εταιρεία βάσισε την αξιολόγηση συµµόρφωσής της µε νοµικές,
κανονιστικές και συµβατικές απαιτήσεις
λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε εσωτερικά προσδιορισµένων µη συµµορφώσεων µαζί µε τις
λεπτοµέρειες σχετικών διορθωτικών και προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται στους
προηγούµενους 12 µήνες (ή το ο από την έναρξη της εφαρµογής του Συστήµατος
∆ιαχείρισης εάν αυτά είναι λιγότερο από 12 µήνες)
Αρχεία ανασκόπησης διοίκησης
αρχεία οποιωνδήποτε σχετικών µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης επικοινωνιών λαµβανόµενων
και οποιωνδήποτε ενεργειών που λαµβάνονται στην απάντηση τους.
(ζ) όταν στο Stage 1, συµπεριλαµβανοµένης της ανασκόπησης εγγράφων, δεν έχει γίνει από ένα
µεµονωµένο πρόσωπο του Φορέα, ο Φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει πώς οι
δραστηριότητες των διάφορων µελών οµάδας συντονίζονται.
Κατά την υλοποίηση του STAGE 1, συντάσσεται πάντα Έκθεση Επιθεώρησης (Ε 213Α), στην οποία
δε σηµειώνονται µη συµµορφώσεις, αλλά µόνο παρατηρήσεις (δυνητικές Μη Συµµορφώσεις). Ο
Φορέας και ο Οργανισµός θα πρέπει να συµφωνήσουν που και πως απαιτείται αναθεώρηση
εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση αναθεωρήσεις εγγράφων ή/και άλλες διευθετήσεις που προκύψουν
από το STAGE 1, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη του STAGE 2.
Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα του Stage 1 οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακύρωση της
πραγµατοποίησης του Stage 2 (λόγω θεµάτων προς επίλυση που προέκυψαν από το Stage 1 ή
λόγω σηµαντικών αλλαγών στο Σύστηµα της επιχείρησης) η επιχείρηση ενηµερώνεται.
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ Stage 1 και Stage 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 µήνες εκτός αν
συντρέχουν ειδικοί τεκµηριωµένοι λόγοι που µπορούν να καθυστερήσουν τη διεξαγωγή του Stage
2 έως δύο µήνες επιπλέον. Στην περίπτωση που πραγµατοποιηθούν σοβαρές αλλαγές στο Σύστηµα
της επιχείρησης τότε το Τµ. Πιστοποίησης αποφασίζει αν απαιτείται να επαναληφθεί όλο ή µέρος
του Stage 1.
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2.4.1.2 STAGE 2
(α) βάσει των ευρηµάτων του STAGE 1, o Φορέας θα συντάξει ένα πρόγραµµα επιθεώρησης για
την υλοποίηση του STAGE 2.
(β) οι στόχοι του STAGE 2 είναι:
για να επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία εµµένει στις πολιτικές, τους στόχους και τις
διαδικασίες της
για να επιβεβαιώσει ότι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης προσαρµόζεται µε σε όλες τις απαιτήσεις
των νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων και επιτυγχάνει τους στόχους της εταιρείας.
(γ) για να κάνει αυτό, στο STAGE 2 θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρµογή όλων των στοιχείων
(παραγράφων) του προτύπου που δεν εξετάστηκαν στο STAGE 1 και επιπροσθέτως, κατά την
υλοποίηση του STAGE 2 πρέπει να περιλαµβάνονται προς επιθεώρηση τουλάχιστον τα
ακόλουθα :
πληροφορίες και αντικειµενικές αποδείξεις, για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε όλες
τις απαιτήσεις του εφαρµοζόµενου προτύπου πιστοποίησης καθώς και άλλα κανονιστικά
έγγραφα
επίδοση παρακολούθησης, µέτρησης, αναφορών και ανασκόπησης σε σχέση µε βασικούς
αντικειµενικούς στόχους και δείκτες (οι οποίοι είναι σχετιζόµενοι µε τις προσδοκίες από
την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας καθώς και άλλων κανονιστικών εγγράφων).
Το σύστηµα διαχείρισης του πελάτη και την επίδοσή του σε σχέση µε τη συµµόρφωση µε
τις ισχύουσες νοµικές, κανονιστικές και συµβατικές απαιτήσεις.
Λειτουργικό έλεγχο των διεργασιών του πελάτη
εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση από την διοίκηση
Ευθύνη της διοίκησης για την εφαρµογή της πολιτική ασφάλειας
Συνδέσεις µεταξύ των νοµικών απαιτήσεων, της πολιτικής, της επίδοσης των στόχων και
των δεικτών (οι οποίοι είναι σχετιζόµενοι µε τις προσδοκίες από την εφαρµογή του
συστήµατος ποιότητας καθώς και άλλων κανονιστικών εγγράφων), όποιων εφαρµόσιµων
νοµικών απαιτήσεων, των αρµοδιοτήτων, των προγραµµάτων, των διαδικασιών, των
στοιχείων απόδοσης, της εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης αυτών.
Για τη διενέργεια του STAGE 2 συµπληρώνονται τα έντυπα «Έκθεση Επιθεώρησης» (Ε 204)
και «Έκθεση Επιθεώρησης-Απαιτήσεις-Τµήµατα ISO9001» (Ε 206Α).
2.4.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο Υπ. Πιστοποίησης καταρτίζει το Πρόγραµµα Επιθεώρησης (E 201) και το κοινοποιεί εγκαίρως
στην επιχείρηση.
Το Ε 201 συντάσσεται πριν από κάθε είδους επιθεώρηση, εκτός της έκτακτης.
Η ηµεροµηνία επιθεώρησης, τα ονόµατα και η ιδιότητα των µελών της Οµάδας Επιθεώρησης,
ανακοινώνονται εγκαίρως στην επιχείρηση, πριν από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία επιθεώρησης.
Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να
ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση µέλους ή και µελών της Οµάδας Επιθεώρησης, εάν
συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό αίτηµα (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά
του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σχέσης του/ των
Επιθεωρητού/ -ών µε ανταγωνιστές του). Σε τέτοιες περιπτώσεις το ΒΙΟΕΛΛΑΣ επανακαθορίζει
την Οµάδα Επιθεώρησης.
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Ο αριθµός των επιθεωρητών που συµµετέχουν στην Οµάδα Επιθεώρησης, ένας εκ των οποίων θα
είναι ο Επικεφαλής (ή Συντονιστής) Επιθεωρητής, είναι αποκλειστική ευθύνη του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
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 ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Η Οµάδα Επιθεώρησης, o Επικεφαλής Επιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής, µπορεί να περιλαµβάνει
τεχνικούς εµπειρογνώµονες, εκπαιδευόµενους επιθεωρητές, καθώς και παρατηρητές, µε την
προϋπόθεση, πάντοτε, ότι η Επιχείρηση συµφωνεί µε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί.
Οι ιδιότητες και οι αρµοδιότητες των µελών της Οµάδας είναι:
α) Συντονιστής Επιθεωρητής : Ηγείται της Οµάδας Επιθεώρησης και µπορεί να αναθέσει σε κάθε
µέλος της οµάδας τον έλεγχο συγκεκριµένων διαδικασιών, πεδίων και περιοχών ανάλογα µε την
ικανότητά τους και το ρόλο τους..
β) Επιθεωρητής: Πραγµατοποιεί επιθεώρηση στις επιχειρήσεις και συµπληρώνει τα έντυπα της
επιθεώρησης.
γ) Εκπαιδευόµενος (ή ∆όκιµος) Επιθεωρητής. Συµµετέχει στην επιθεώρηση και δύναται να
την πραγµατοποιεί και να συµπληρώνει τα έντυπα της επιθεώρησης µόνο υπό την εποπτεία
εγκεκριµένου επιθεωρητή που τον αξιολογεί κάθε φορά. Ο εγκεκριµένος επιθεωρητής φέρει την
ευθύνη για τις ενέργειες και τα ευρήµατα του εκπαιδευόµενου και συνυπογράφει τα έντυπα
επιθεώρησης.
δ) Εµπειρογνώµονας: Άτοµο µε ειδικές γνώσεις επί της επιθεωρούµενης δραστηριότητας. Τα
καθήκοντα του περιορίζονται µόνο στην παροχή τεχνικών συµβουλών προς την Οµάδα
Επιθεώρησης, σε καµιά περίπτωση δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής και δεν προβάλλει τις
επιστηµονικές του απόψεις στον επιθεωρούµενο.
ε) Παρατηρητής: άτοµο που παρευρίσκεται κατά την επιθεώρηση αλλά δεν εµπλέκεται στη
διαδικασία
Στην περίπτωση που στην οµάδα αξιολόγησης υπάρχει Τεχνικός Εµπειρογνώµονας, τα καθήκοντα
του 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 και επ’ ουδενί λόγο προβάλλει τις επιστηµονικές
του απόψεις στον επιθεωρούµενο.
2.4.3 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η Εναρκτήρια Σύσκεψη διενεργείται στην αρχή της επιθεώρησης και πρέπει να είναι παρών ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της επιχείρησης (Υπεύθυνος για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίµων). Μπορεί να παρίσταται και η ∆ιοίκηση.
Ο επιθεωρητής πρέπει να έχει πάντα ένα συνοδό που θα έχει οριστεί από την επιχείρηση ώστε να
τον κατατοπίσει στις εγκαταστάσεις, να παρουσιάσει τους εργαζόµενους, να παρέχει διευκρινήσεις
κλπ. χωρίς όµως να αναµιγνύεται στη διαδικασία της επιθεώρησης.
Την ηµέρα της επιτόπου επιθεώρησης για την αξιολόγηση και πριν την έναρξη της, η Οµάδα
Επιθεώρησης συναντάται µε την ∆ιοίκηση και τους εκπροσώπους της εταιρείας.
Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι:
• Να γνωριστούν η ∆ιοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης µε την Οµάδα Επιθεώρησης
• Να γίνει ανασκόπηση του αντικειµένου, καθώς και των στόχων της επιθεώρησης
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2.4.4

Να ενηµερωθούν η ∆ιοίκηση και οι εκπρόσωποι της Εταιρεία για τις µεθόδους και τις
διαδικασίες της επιθεώρησης αξιολόγησης.
Να ενηµερωθεί η Εταιρεία ότι κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης / αξιολόγησης οι
επιθεωρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ δρουν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που
περιγράφονται στο πρότυπο ISO 19011 και ΙSO 17021.
Nα καθορισθούν οι επίσηµοι σύνδεσµοι επικοινωνίας µεταξύ της Οµάδας Επιθεώρησης και
της ∆ιοίκησης της Επιχείρησης και να δοθεί χρόνος να προετοιµαστεί επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Να συµφωνηθεί το πρόγραµµα επιθεώρησης
Να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα µέσα και οι πηγές πληροφόρησης που απαιτούνται από την
Οµάδα Επιθεώρησης είναι διαθέσιµα.
Να διευκρινισθούν όποιες ασάφειες υπάρχουν σχετικά µε τη διαδικασία της επιθεώρησης.
Να γίνει η απαραίτητη διαβεβαίωση προς τη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης ότι η διαδικασία της
επιθεώρησης αξιολόγησης καλύπτεται από την αρχή της εµπιστευτικότητας.
Να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι κανόνες ασφάλειας τηρούνται.
Να καθορισθεί η ηµεροµηνία και η ώρα της καταληκτικής σύσκεψης, καθώς και τυχόν
ενδιάµεσων συσκέψεων, που θα γίνουν µεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και της
Οµάδας Επιθεώρησης.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Aνάλογα 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 για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για Πιστοποίηση.
Η Εκµετάλλευση πρέπει να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων στα
πλαίσια της επιθεώρησης.
Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος ∆ιαχείρισης εξετάζονται:
- η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή του(των) προτύπου(ων) βάση των
οποίου(ων) θα διενεργηθεί η επιθεώρηση
- η εφαρµογή του. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης
εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και η ύπαρξη αντίστοιχων
αρχείων ποιότητας, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας Εσωτερικής Επιθεώρησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης της και Ανασκόπησης του από την ∆ιοίκηση.
- σηµεία/πτυχές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης που δύναται να βελτιωθούν.
- η διατήρηση και αποτελεσµατικότητα του αναφορικά µε τους στόχους και την πολιτική
ποιότητας της εκµετάλλευσης και τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας
Η Αξιολόγηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της επιχείρησης, δεν περιορίζεται µόνο στα σηµεία που
καλύπτονται από το Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης, αλλά επεκτείνεται στην Αξιολόγηση όλων των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που κατά την τεκµηριωµένη άποψη των επιθεωρητών του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχουν σχέση ή επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Επιχείρησης,
ως προς το πεδίο πιστοποίησης.
Σκοπός της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι διαδικασίες του
Συστήµατος εφαρµόζονται στην πράξη. Ως µέσον χρησιµοποιείται η τεχνική των συνεντεύξεων µε
τους εργαζόµενους και τους παραγωγούς, και η παρακολούθηση του τρόπου εφαρµογής των
οδηγιών που έχουν λάβει.
Είναι δυνατόν επίσης να ζητηθεί και η επίδειξη από τους εργαζόµενους του τρόπου εκτέλεσης
κάποιας εργασίας.
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Για τον λόγο αυτό, η Οµάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί/ απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο µε το
εµπλεκόµενο προσωπικό.
Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης
οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέµβαση στη ∆ιαδικασία Επιθεώρησης.
Συστάσεις ή κριτική πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.
Εάν η επιθεώρηση αξιολόγησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συγκεντρώνει
και ελέγχει τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της/ των Οµάδας/ων Επιθεώρησης.
Οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού
αποτελούν Μη Συµµορφώσεις και καταγράφονται στο ∆ελτίο Μη Συµµόρφωσης. Στο ίδιο έντυπο
καταγράφονται και οι Παρατηρήσεις που αποτελούν:
α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ∆ιαδικασίας/
∆ιεργασίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων που ενδέχεται να γίνει µη
συµµόρφωση στο µέλλον ή
β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίµων το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία Μη Συµµόρφωσης.
Για τις καταγεγραµµένες Παρατηρήσεις δεν απαιτείται να αιτιολογηθούν τα ευρήµατα και να
δηλωθούν διορθωτικές ενέργειες από την Επιχείρηση.
Οι εντοπισθείσες Μη Συµµορφώσεις και οι αντικειµενικές αποδείξεις συζητιούνται µε τον πελάτη,
ώστε να είναι πάντα κατανοητές.
Οι µη συµµορφώσεις κατατάσσονται σε Κύριες και ∆ευτερεύουσες.
Ως Κύριες χαρακτηρίζονται οι Μη Συµµορφώσεις που επηρεάζουν την ικανότητα του συστήµατος
διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Ως ∆ευτερεύουσες χαρακτηρίζονται οι Μη Συµµορφώσεις που δεν επηρεάζουν την ικανότητα του
συστήµατος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.
Αν διαπιστωθείσες ∆ευτερεύουσες ΜΣ σχετίζονται µε την ίδια απαίτηση ή θέµα και καταδεικνύεται
συστηµικό πρόβληµα τότε αυτή αποτελεί Κύρια ΜΣ.
Στην περίπτωση καταγραφής Κύριων Μη Συµµορφώσεων, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πρέπει να επιβεβαιώσει
την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών εντός 6 µηνών από την τελευταία µέρα του Stage 2.
Σε αντίθετη περίπτωση θα ορίζεται νέα επιθεώρηση Stage 2 για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης.
Εάν στην αναφορά επιθεώρησης καταγράφονται µία ή περισσότερες Κύριες ή ∆ευτερεύουσες Μη
Συµµορφώσεις:
Ο πελάτης προτείνει τις διορθωτικές ενέργειες που θα λάβει εντός καθορισµένου χρονικού
διαστήµατος για την άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της
επιθεώρησης και καταγράφηκαν στο ∆ελτίο Μη Συµµόρφωσης (∆ΜΣ) Ε 205. Η συµφωνία για την
ολοκλήρωση των απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών µπορεί να γίνει µεταξύ του Επιθεωρητή
και των εκπροσώπων της επιχείρησης στη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης κατά την
επιθεώρηση της επιχείρησης. Οι διορθωτικές ενέργειες και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσής τους
καταγράφονται από τον πελάτη στο ∆ΜΣ.
Ο Επιθεωρητής αξιολογεί τις διορθωτικές ενέργειες, τις αποδέχεται ή όχι και επιβεβαιώνει
τεκµηριωµένα την ολοκλήρωση τους. Η τεκµηρίωση µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον επιθεώρηση
(ολική ή µερική) ή έλεγχο εγγράφων όπου σε κάθε περίπτωση ενηµερώνεται η επιχείρηση. Εάν οι
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διορθωτικές ενέργειες δεν κριθούν ικανοποιητικές, ο Επιθεωρητής ενηµερώνει τον πελάτη ότι
πρέπει να ληφθούν νέα διορθωτικά µέτρα και ακολουθείται ξανά η ανωτέρω διαδικασία.
- Ο πελάτης ενηµερώνει εγγράφως το Τµήµα Πιστοποίησης για οποιοδήποτε σχόλιο ή αντίρρηση
έχει επί της έκθεσης επιθεώρησης εντός δέκα (10) ηµερών. Μετά την πάροδο αυτού του
διαστήµατος χωρίς απάντηση θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως το περιεχόµενο της αναφοράς.
Ο επιθεωρητής αφού ολοκληρώσει την επιθεώρηση (συµπεριλαµβανοµένων και των διορθωτικών
ενεργειών που λήφθησαν σε περιπτώσεις καταγραφής Μη Συµµορφώσεων), τότε αποστέλλει το
σύνολο των εγγράφων (έντυπα επιθεώρησης, ∆ΜΣ) και την απαραίτητη τεκµηρίωση στο Τµήµα
Πιστοποίησης για ανασκόπησή τους και έκδοση απόφασης.
Το τµήµα Πιστοποίησης ανασκοπεί όλα τα έγγραφα του πελάτη και λαµβάνει τις ανάλογες
αποφάσεις.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν προβαίνει στην έκδοση απόφασης και πιστοποιητικού µέχρι τη διαπίστωση, µέσω
αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Κύριων Μη Συµµορφώσεων. Στην περίπτωση
των ∆ευτερευουσών Μη Συµµορφώσεων θα πρέπει να έχει αποδεχτεί το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους.
Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπιστεί κάποιος άµεσος και σηµαντικός κίνδυνος, τότε ο
επιθεωρητής ανάλογα µε τη σοβαρότητα, θα πρέπει να ενηµερώσει άµεσα εκτός από τη ∆ιοίκηση
και το φορέα, ώστε να εξεταστεί και να αποφασιστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Ο επιθεωρητής
ενηµερώνει το φορέα για το αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών.

2.4.5

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η καταληκτική σύσκεψη πραγµατοποιείται στο τέλος της επιθεώρησης και πρέπει να είναι παρόντες
η ∆ιοίκηση και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της επιχείρησης (Υπεύθυνος για το Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων).
Αντίγραφα των εντύπων επιθεωρήσεων είναι διαθέσιµα στην επιθεωρούµενη επιχείρηση.
Για κάθε µη συµµόρφωση που εντοπίζεται και εφ` όσον γίνει αποδεκτή, η ∆ιοίκηση της εταιρείας
ή/και εκπρόσωπος της, υπογράφει το σχετικό έντυπο και δύναται επιτόπου να συµφωνείται το
χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των σχετικών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται. Στην
περίπτωση που ο επιθεωρούµενος δεν θέλει να δεσµευθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο
επιθεωρητής τον ενηµερώνει ότι µπορεί να απαντήσει εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος.
Το πρόγραµµα των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να περιλαµβάνει τις διορθωτικές ενέργειες στις
οποίες θα προβεί η Εταιρεία µέσα στο χρονοδιάγραµµα που συµφωνήθηκε κατά την καταληκτική
σύσκεψη, για την άρση αυτών των Μη Συµµορφώσεων.
Ακόµη, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων
και ότι τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης έχουν γίνει κατανοητά από όλους. Εάν υπάρχει διαφωνία
ως προς τα ευρήµατα και δεν µπορεί να επιλυθεί επιτόπου τότε αυτή θα πρέπει να καταγραφεί.
Εάν εντοπισθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης Μη Συµµορφώσεις ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.4.
Η επιχείρηση ενηµερώνεται σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον επιθεώρηση ή τεκµηρίωση για
την επιβεβαίωση των διορθωτικών µέτρων όπως και για τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης και
επιβεβαίωσής τους από τον επιθεωρητή.
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2.5. ΑΠΟΦΑΣΗ
Η απόφαση (Ε 207) για τη χορήγηση ή µη του Πιστοποιητικού Ποιότητας λαµβάνεται από τον
αξιολογητή του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ προβαίνει στη χορήγηση του ΠΣΣ∆ µετά τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της
αποτελεσµατικής άρσης όλων των µη συµµορφώσεων. Μετά την ολοκλήρωση των προηγούµενων
διαδικασιών, η έκθεση αξιολογείται από τον αξιολογητή και η σχετική απόφαση λαµβάνεται σε
χρονικό διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τον (1) µήνα.
2.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Εφόσον η απόφαση του αξιολογητή είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του Πιστοποιητικού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
Το Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης που χορηγεί το ΒΙΟΕΛΛΑΣ πιστοποιεί ότι ο πελάτης έχει
εγκαταστήσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης το οποίο συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το οποίο πιστοποιήθηκε.
Το ΠΣΣ∆ αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τις διαδικασίες και
τοµείς που αυτό καλύπτει.
Εάν το ΠΣΣ∆ καλύπτει ένα µόνο µέρος των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τα
προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΠΣΣ∆.
Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ και αποτελούν µέρος της διαδικασίας
πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

3.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η αρχική πιστοποίηση, η οποία περιλαµβάνει 1ο και 2ο στάδιο επισκέψεων αξιολόγησης, έχει τριετή
ισχύ. Μετά το πρώτο έτος όπου διεξάγεται η αρχική αξιολόγηση, διενεργείται επιθεωρήσεις
επιτήρησης κάθε επόµενο έτος έως το 3ο έτος που πραγµατοποιείται επιθεώρηση επαναξιολόγησης
πριν από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού. Η συχνότητα διεξαγωγής των
επιθεωρήσεων επιτήρησης καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, υλοποιείται κατ` ελάχιστο
µία φορά ετησίως, ενώ η πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης µετά την αρχική αξιολόγηση δεν
υπερβαίνει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης πιστοποίησης.
Αν απαιτείται µπορεί να ορίζονται και έκτακτες επιθεωρήσεις που διενεργούνται χωρίς αποστολή
του Ε 201 «Πρόγραµµα επιθεώρησης» αλλά µε ειδοποίηση του επιχειρηµατία λίγο πριν την
επίσκεψη στη µονάδα.
Ειδική (Έκτακτη) επιθεώρηση διενεργείται όταν:
γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις του συστήµατος ποιότητας του πελάτη, οι οποίες µπορεί να
επηρεάσουν τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις
υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, παράπονα πελατών,
στοιχεία από τρίτα µέρη, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρµόδια Αρχή κ.λ.π.)
υπάρχει αµφιβολία για την εφαρµογή προβλεπόµενων διορθωτικών ενεργειών ή ως προς τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
κριθεί αναγκαίο από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
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όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των µη
συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή
Επιτήρησης
και πραγµατοποιείται µε ειδοποίηση λίγο πριν την επίσκεψη στην µονάδα (χωρίς αποστολή
Προγράµµατος Επιθεώρησης – Ε201).
Οι έκτακτες επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται
αιφνιδιαστικά.

είτε µε ειδοποίηση τελευταίας στιγµής είτε

Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, όπως
αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ και της εκµετάλλευσης.
Μια επιθεώρηση επιτήρησης µπορεί να είναι συνολική (έλεγχος όλων των στοιχείων του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης) ή τµηµατική (έλεγχος συγκεκριµένων στοιχείων). Εάν οι επιθεωρήσεις
επιτήρησης είναι τµηµατικές, σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
να επιθεωρούνται τουλάχιστον µία φορά στη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Στοιχεία
τα οποία ελέγχονται οπωσδήποτε σε κάθε επιθεώρηση επιτήρησης είναι:
- Εσωτερική επιθεώρηση και Ανασκόπηση ∆ιοίκησης
-

η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών από προηγούµενες
επιθεωρήσεις. Επαναλαµβανόµενες µη συµµορφώσεις που έχουν εντοπισθεί σε προηγούµενες
επιθεωρήσεις και δεν έχουν αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά µπορούν να αναβαθµισθούν κατά την
κρίση της οµάδας επιθεώρησης

- ο χειρισµός των παραπόνων
- η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων και τα
επιδιωκόµενα από αυτό
- ∆ραστηριότητες που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωση
- εξασφάλιση του επαρκούς ελέγχου των λειτουργιών της επιχείρησης
- ανασκόπηση αλλαγών στην οργανωτική δοµή και γενικά
- έλεγχος χρήσης σήµατος πιστοποίησης και οποιεσδήποτε σχετικές αναφορές
Εάν κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που δε θα υπερβαίνει τους 3 µήνες για τις Κυρίες µη
Συµµορφώσεις και για τις ∆ευτερεύουσες θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτό το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης τους, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά και τεκµηριωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι,
όπως λόγοι ανωτέρας βίας. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των µη
συµµορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος
πιστοποιητικού.
Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει
εγγράφως τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του ΒΙΟΕΛΛΑΣ για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση
του εφαρµοζόµενου συστήµατος ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης κρίνει πόσο σηµαντικές
είναι οι προγραµµατιζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη
αξιολόγηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων:
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αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος
αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος ∆ιαχείρισης
σηµαντικές τροποποιήσεις στις εφαρµοζόµενες διεργασίες, όπως αλλαγή στην οργανωτική δοµή
(Πολιτική Ποιότητας, τεχνικές και τεχνολογίες που επηρεάζουν το Σύστηµα)
η επέκταση ή η αλλαγή δραστηριοτήτων ή η παύση παραγωγής
αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής διεργασιών παραγωγής ή /και ελέγχου των προϊόντων
προσθήκη νέας κατηγορίας δραστηριότητας ή προϊόντων.
Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επιτήρησης σηµαντικών τροποποιήσεων του
εφαρµοζόµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αποτελεί
αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.
Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας προϋποθέτει την συνεχή
τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόντα Κανονισµό.

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ∆ΑΤ
Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ∆ΑΤ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την
επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ∆ΑΤ, διενεργείται πάντα η Επαναπιστοποίηση. Η Επαναπιστοποίηση
προγραµµατίζεται και υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επαληθεύσει τη συνεχιζόµενη
εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του εφαρµοζόµενου προτύπου πιστοποίησης και άλλων
κανονιστικών εγγράφων. Ο σκοπός της επαναπιστοποίησης είναι να επιβεβαιωθεί η συνεχιζόµενη
συµµόρφωση και αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου συστήµατος στο σύνολό του, και η
συνεχόµενη συνάφεια και εφαρµογή µε το πεδίο της πιστοποίησης, λαµβάνοντας πάντα υπόψη
πιθανές αλλαγές στη δραστηριότητα της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η
επιχείρηση και της Πολιτικής Ποιότητας της.
Περιλαµβάνει επίσης την επίδοση του συστήµατος κατά την περίοδο της πιστοποίησης που
προηγήθηκε, καθώς επίσης και την ανασκόπηση των προηγούµενων επιτηρήσεων.
Η επαναπιστοποίηση διεξάγεται όπως ακριβώς η αρχική αξιολόγηση συµµόρφωσης µε εξαίρεση τη
διενέργεια του Stage 1 όπου δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί εκτός της περίπτωσης ύπαρξης
σηµαντικών αλλαγών στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, στην επιχείρηση ή στο πλαίσιο που λειτουργεί το
Σύστηµα (π.χ. αλλαγές στη νοµοθεσία).
Η διεξαγωγή της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης πραγµατοποιείται το αργότερο 3 µήνες πριν τη
λήξη του πιστοποιητικού ώστε σε περίπτωση εντοπισµού Κύριων Μη Συµµορφώσεων να υπάρχει το
περιθώριο λήψης και εφαρµογής των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών εντός του
καθορισµένου διαστήµατος των 3 µηνών.
Αν η πιστοποίηση πραγµατοποιηθεί εγκαίρως τότε η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού είναι
ίδια ή επόµενη από την ηµεροµηνία της απόφασης. Η ηµεροµηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού
είναι 3 έτη µετά την ηµεροµηνία λήξης του προηγούµενου πιστοποιητικού.
Εάν η επαναπιστοποίηση δε λάβει χώρα πριν τη λήξη ισχύος της αρχικής πιστοποίησης είτε γιατί
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος είτε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διορθωτικές ενέργειες σε
ΚΜΣ, τότε η ηµεροµηνία λήξης της πιστοποίησης δεν επεκτείνεται. Μετά τη λήξη του
πιστοποιητικού το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να εκδόσει πιστοποίηση εντός 6 µηνών εφόσον έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επαναπιστοποίησης. ∆ιαφορετικά πρέπει να διεξαχθεί τουλάχιστον
επιθεώρηση Stage 2. Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να είναι ίδια ή επόµενη από
την ηµεροµηνία της απόφασης επαναπιστοποίησης. Η ηµεροµηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού
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είναι 3 έτη µετά την ηµεροµηνία λήξης του προηγούµενου πιστοποιητικού. Ο πελάτης
ενηµερώνεται για την τήρηση των προθεσµιών και τις επιπτώσεις µη τήρησης τους.
Αν ο πελάτης επιθυµεί την αναγραφή της ηµεροµηνίας αρχικής πιστοποίησης στο νέο πιστοποιητικό
τότε ενηµερώνει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Κατόπιν κάθε απόφασης επαναπιστοποίησης συµπληρώνεται το αντίστοιχο Αρχείο.

5. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΣΣ∆
Η διάρκεια ισχύος τoυ ΠΣΣ∆ είναι Τρία (3) έτη.
Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ∆ µικρότερης χρονικής ισχύος εάν το ζητήσει ο
ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του και για συγκεκριµένους λόγους.
Σε καµιά περίπτωση πάντως, δεν µπορεί να χορηγηθεί ΠΣΣ∆ µε διάρκεια ισχύος µικρότερη του
ενός έτους.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος του ΠΣΣ∆, αυτό παύει να ισχύει και απαιτείται η έκδοση
ενός νέου ΠΣΣ∆.
6.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την επέκταση ή µείωση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει νέα Αίτηση
ή να αιτηθεί εγγράφως, καταθέτοντας και τη σχετική τεκµηρίωση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Ανάλογα µε την
περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης
ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Υπάρχει περίπτωση να µη χρειαστεί Επιθεώρηση π.χ
στην περίπτωση αιτήµατος διακοπής πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται η σχετική
απόφαση από τον αξιολογητή.
Μια περίπτωση µείωσης του πεδίου πιστοποίησης αποτελεί όταν το πιστοποιηµένο σύστηµα της
επιχείρησης, αδυνατεί να καλύψει τις απαιτήσεις του εφαρµοζόµενων απαιτήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την αποτελεσµατικότητά του, για συγκεκριµένα µέρη
του πεδίου πιστοποίησης.
Οι επιχειρήσεις όπου έχει πραγµατοποιηθεί επέκταση/µείωση του πεδίου
γνωστοποιούνται κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µέρους.
7.

πιστοποίησης

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ∆

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να προβεί σε αναστολή ή /και οριστική ανάκληση των χορηγηθέντων
πιστοποιητικών. Την απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών την λαµβάνει ο
Υπεύθυνος Πιστοποίησης . Στην αναστολή το Πιστοποιητικό παύει να είναι προσωρινά σε ισχύ.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης – αναστολής:
σηµαντικές αλλαγές του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης για τις οποίες δεν
ενηµερώθηκε το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
µη άρση µη συµµορφώσεων εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος
το πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης δεν ικανοποιεί συστηµατικά τις απαιτήσεις της
πιστοποίησης και της αποτελεσµατικότητας του
παραπλανητική χρήση πιστοποιητικού
παραπλανητικές ή /και ψευδείς πληροφορίες από τους εκπροσώπους του πελάτη προς την
οµάδα επιθεώρησης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης
ο πιστοποιηµένος πελάτης δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση των επιθεωρήσεων επίβλεψης/
επαναπιστοποίησης στους καθορισµένους χρόνους
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µη εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του πελάτη προς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ αναφορικά µε τη
διαδικασία πιστοποίησης
χρεοκοπία εταιρείας
µη τήρηση των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει του παρόντος Κανονισµού
αίτηση του πελάτη για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού
αποκλίσεις από νοµικές υποχρεώσεις σε χώρους εκτός πεδίου πιστοποίησης που συνδέονται µε
τα πιστοποιηµένα πεδία
Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη αναστολής/ανάκλησης της άδειας χρήσης του
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, ο απαιτούµενος χρόνος προηγούµενης ειδοποίησης προ της
αναστολής / ανάκλησης της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως της αιτίας που προκάλεσε την
ενέργεια αυτή.
Κατά συνέπεια ακολουθείται το ακόλουθο σχήµα:
Κατάσταση που απαιτεί κοινοποίηση επερχόµενης
αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης

Μέγιστος χρόνος κοινοποίησης προ της
αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης
του ΠΣΣΠ

Επιθυµία του αδειούχου

Μέγιστο 30 ηµέρες

Παραβίαση των καθορισµένων χρονικών διαστηµάτων
διενέργειας
επιθεωρήσεων
επιτήρησης
ή/και
επαναπιστοποίησης

Μέγιστο 15 ηµέρες

Μη καταβολή
Πιστοποίησης

Κατόπιν διαπραγµατεύσεων

οικονοµικών

οφειλών

στο

Φορέα

Αδυναµία εκπλήρωσης άλλων όρων (δευτερευόντων)
της παρούσας σύµβασης

Μέγιστο 60 ηµερολογιακές ηµέρες

Υποχρεωτική συµµόρφωση µε νέες απαιτήσεις λόγω
αναθεώρησης του ισχύοντος προτύπου

∆ιαπραγµατεύσιµη µεταξύ αδειούχου και Φορέα
Πιστοποίησης

Παραβίαση του εφαρµοζόµενου προτύπου

Μέγιστο
90
ηµέρες
στο
πλαίσιο
αρχικής
πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και 60
ηµερολογιακές ηµέρες στο πλαίσιο της επιτήρησης

Αντικανονική / παραπλανητική χρήση της πιστοποίησης
(σήµα ή πιστοποιητικό)

90 ηµερολογιακές ηµέρες

Αλλαγή σε πιστοποιηµένες δραστηριότητες που
επηρεάζουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις
πιστοποίησης

90 ηµερολογιακές ηµέρες

Χορήγηση ψευδούς πληροφόρησης στο
Φορέα
Πιστοποίησης όσον αφορά το Σύστηµα Ποιότητας της
εταιρείας

Άµεσα

Αποδεδειγµένη σχέση ή άλλη εξάρτηση µεταξύ µελών
της Οµάδας Αξιολόγησης και του πιστοποιηµένου
Οργανισµού/επιχείρησης ή/και Συµβούλου ανάπτυξης
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης

Άµεσα

Μη άρση Κύριων µη συµµορφώσεων

Για αρχική αξιολόγηση ή Επιτήρηση: Μέγιστο 6
µήνες.
Για επαναπιστοποίηση: πριν τη
πιστοποιητικού µε µέγιστο 3 µήνες
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O Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των
σχετικών υπηρεσιών ή/και η διάθεση των προϊόντων
εγκυµονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κτλ)

Άµεσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή
ή το µέγιστο 30 ηµερών κατόπιν απόφασης του
Υπευθύνου Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης.

Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ στον
πελάτη, και καθορίζονται οι απαιτούµενοι όροι/ διορθωτικές ενέργειες για την άρση της.
Ο πελάτης δεσµεύεται, µέσω της σύµβασης, να µην κάνει χρήση του πιστοποιητικού καθ’ όλη τη
χρονική διάρκεια της αναστολής.
Η αναστολή του πιστοποιητικού σηµαίνεται στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΚΠΕ).
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει δυνατότητα ενηµέρωσης κάθε ενδιαφεροµένου, σχετικά µε το status
πιστοποίησης των πελατών του τηρώντας ενήµερο το έντυπο Ε 210-Κατάλογος Πιστοποιηµένων
Επιχειρήσεων (ΚΠΕ). Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισµένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής µε
απόφαση του Υπευθύνου Πιστοποίησης και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Στην περίπτωση που τα µέτρα που έχουν ληφθεί δε θεωρούνται ικανοποιητικά, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ
µπορεί να δώσει νέα διορία έως 30 ηµερών για την επιβολή διορθωτικών ενεργειών πριν την
οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης. Γενικά η διάρκεια της αναστολής δε θα υπερβαίνει τους 6
µήνες και θα οδηγεί σε απόσυρση ή µείωση του σκοπού πιστοποίησης ώστε να καλύπτει τις
απαιτήσεις του προτύπου.
Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται οριστική ανάκληση του
χορηγηθέντος πιστοποιητικού µε απόφαση του Υπευθύνου Πιστοποίησης και διαγραφή του πελάτη
από τον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων. Η οριστική ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως
στον πελάτη.
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ όλα τα
χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήµατα πιστοποίησης.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (Ε 211)
και γνωστοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µέρους.
8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ∆
Ο κάτοχος του ΠΣΣ∆ µπορεί να το χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε
περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για
απόδειξη της συµµόρφωσης του συστήµατος ποιότητας της εταιρείας του µε το πρότυπο ως προς
το οποίο έχει πιστοποιηθεί.
9.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

9.1 Κάθε πιστοποιηµένη από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ επιχείρηση, υποχρεούται:
-

να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά το Σύστηµα ∆ιαχείρισης,

-

να βελτιώνει συνεχώς το Σύστηµα ∆ιαχείρισης,

-

να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν Μη Συµµορφώσεις που εντοπίζονται
κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την Οµάδα
Επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν τις Παρατηρήσεις µέχρι
τη διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης,

-

να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το ΠΣΣ∆ της επιχείρησής του µόνο για τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες/µονάδες παραγωγής στις οποίες αφορά το συγκεκριµένο
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ΠΣΣ∆ και µε σαφή αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης, βάσει του οποίου του έχει
χορηγηθεί το ΠΣΣ∆,
-

να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση ή διαφήµιση του ΠΣΣ∆, καθώς και
κάθε αναφορά σ' αυτό εάν ανασταλεί/ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση
ανάκλησης θα πρέπει να επιστραφούν στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ τα αντίστοιχα πρωτότυπα των
πιστοποιητικών και να ενηµερωθεί γραπτώς για την απόσυρση όλων των σχετικών
αναφορών στο ΠΣΣ∆.

-

να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης που ήταν σε εφαρµογή κατά
την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ
(π.χ. αλλαγή δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας
εγκατάστασης, αλλαγή υπευθύνου για θέµατα ποιότητας κλπ). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής,
η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ γραπτώς εντός είκοσι
(20) ηµερών. Σε αντίθετη περίπτωση το ΒΙΟΕΛΛΑΣ µπορεί να λαµβάνει όλα τα
προβλεπόµενα µέτρα,

-

να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του ΒΙΟΕΛΛΑΣ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα
παράπονα πελατών, που σχετίζονται µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, το οποίο εφαρµόζει και τις
αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω
περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης
του ΒΙΟΕΛΛΑΣ στη σχετική Έκθεση Επιθεώρησης,

-

να αναγνωρίζει τα ΠΣΣ∆ του ΒΙΟΕΛΛΑΣ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες επιχειρήσεις, ως
απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος ∆ιαχείρισης το οποίο συµµορφώνεται
προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης και του παρόντος Κανονισµού,

-

να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ∆, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7
του παρόντος Κανονισµού και την υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ΒΙΟΕΛΛΑΣ και
επιχείρησης,

-

να ενηµερώνει το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έγκαιρα για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες
µπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά,

-

να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στο ΠΣΣ∆ σε περίπτωση ανάκλησης του.

9.2 Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ σχετικά µε το εφαρµοζόµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει
την διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει
την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο
προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης για
ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Επίσης
όλα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και
διαθέσιµα.
9.3 Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής Επιθεωρήσεων
Επιτήρησης που καθορίζονται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και
πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των
ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις
ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ και µπορεί να
συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣ∆.
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει δικαίωµα, εφόσον τούτο είναι εφικτό, να προβάλει και να δηµοσιοποιεί το
ΠΣΣ∆. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας των Συστηµάτων Πιστοποίησης του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ, αποφασίζονται από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ σε συνεργασία µε την Επιτροπή Πιστοποίησης.
Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ που συµµετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη µόρφωση, εξειδίκευση και εµπειρία και λειτουργούν µέσα
στα πλαίσια των διαδικασιών, κανονισµών του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επίβλεψης των
επιθεωρητών, της οργάνωσης της επιθεώρησης και της λήψης των αποφάσεων αναφορικά µε
τη συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ παρέχει καθοδήγηση στις οµάδες επιθεώρησης και εξασφαλίζει ενιαίο τρόπο
αντιµετώπισης στην εφαρµογή των απαιτήσεων της νοµοθεσίας και των προτύπων.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ γνωστοποιεί στον επιθεωρούµενο κάθε φορά τη σύνθεση της οµάδας
επιθεώρησης και προβαίνει σε αντικατάσταση µέλους ή µελών αυτής εάν ζητηθεί
αιτιολογηµένα.
Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκµηριώσει παράπονα για την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης
επιθεώρησης, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ προβαίνει σε νέα επιθεώρηση µε δικά της έξοδα και διαφορετική
σύνθεση οµάδας επιθεώρησης.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζηµιών
από ελαττωµατικά προϊόντα της πιστοποιηµένης εταιρείας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως
και γραπτώς το ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις για τις αλλαγές που
υφίστανται τα πρότυπα µε βάση τα οποία χορηγήθηκε το ΠΣΣ∆ στη συγκεκριµένη επιχείρηση,
ώστε να προγραµµατίζονται και οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης ή να αποποιείται
η επιχείρηση το ΠΣΣ∆. Οι ισχύουσες διαδικασίες του ΒΙΟΕΛΛΑΣ αποτυπώνονται στον παρών
Κανονισµό που βρίσκεται αναρτηµένος στο site του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
Σε περίπτωση που διατυπωθούν παράπονα, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποχρεούται να διαθέσει τη σχετική
διαδικασία παραπόνων-ενστάσεων-διαφωνιών (∆ 90) σε κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς εξαίρεση,
µετά από αίτηµά του.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διατηρεί τα αρχεία των ενταγµένων και διεγραµµένων επιχειρήσεων για έξι (6)
έτη.
11. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ∆ – ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
11.1 ΤΟ ΒΙΟΕΛΛΑΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ καθιερώνει Σήµα Πιστοποίησης, το
οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε Επιχείρηση που είναι εγγεγραµµένη στον Κατάλογο
Πιστοποιηµένων Εταιρειών του ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Ο λογότυπος του Σήµατος Συµµόρφωσης
Συστήµατος ∆ιαχείρισης είναι ο ακόλουθος
Το σήµα είναι :
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11.2

Το Σήµα Πιστοποίησης είναι ιδιοκτησία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ ο λογότυπος του οποίου έχει
κατοχυρωθεί και µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της
προστασίας του.
Το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε πιστοποιηµένη από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Επιχείρηση, µόνο στα εταιρικά της έντυπα είτε σε άλλο διαφηµιστικό υλικό και υποδηλώνει
ότι η Επιχείρηση βρίσκεται καταχωρηµένη στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Εταιρειών του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ.

11.3

Το σήµα του ΒΙΟΕΛΛΑΣ αφορά αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και
δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Έχουν καθοριστεί προδιαγραφές
χρήσης του και οι οποίες κοινοποιούνται στον πελάτη.

11.4 Το Σήµα Πιστοποίησης δεν είναι και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σαν Σήµα Ποιότητας
Προϊόντος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται πάνω στο προϊόν και σε
οποιαδήποτε συσκευασία των προϊόντων της Επιχείρησης. Στη συσκευασία του
προϊόντος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται δήλωση που να υπονοεί ότι το προϊόν, η
διαδικασία ή η υπηρεσία πιστοποιείται.
Μπορεί να χρησιµοποιείται δήλωση µε την ακόλουθη περίπου διατύπωση: «Αυτό το προϊόν
παράγεται από την …………….(όνοµα ή εταιρική ταυτότητα εταιρίας) της οποίας το Σύστηµα
∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε» µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- στη συσκευασία του προϊόντος που µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το προϊόν να αποσυντεθεί
ή να υποστεί βλάβη
- στις συνοδευτικές πληροφορίες που διατίθενται ξεχωριστά ή αποσπώνται εύκολα. Οι
ετικέτες, δισκάκια, περιέκτες (π.χ. µπουκάλια, σακουλάκια) κλπ αποτελούν µέρος του
προϊόντος και δεν επιτρέπεται η αναγραφή της δήλωσης.
11.5 Μετά την χορήγηση του ΠΣΣ∆, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει, στο έντυπο και
διαφηµιστικό υλικό της, το Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (ΣΣΣ∆).
11.6 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ∆ιαδικασίες Πιστοποίησης που περιγράφονται στον
παρόντα Κανονισµό υλοποιούνται µε βάση τις διατάξεις τυποποιητικών εγγράφων, η
τοποθέτηση, χρήση και λοιπές απαιτήσεις για τα αντίστοιχα Σήµατα ή σηµάνσεις (π.χ.
σήµανση CE) είναι σύµφωνες µε τα καθοριζόµενα στα προαναφερθέντα τυποποιητικά
έγγραφα.
11.7 Ο κάτοχος του ΠΣΣ∆ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ∆ µε τις εξής προϋποθέσεις:
Το ΠΣΣ∆ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συσχετίζεται µε συγκεκριµένα προϊόντα κατά
τρόπο που να δηµιουργείται η εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα.
Όταν το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ∆ καλύπτει µέρος µόνο των παραγοµένων προϊόντων
και υπηρεσιών ή µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της
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επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνει σχετική αναφορά και η επιχείρηση υποχρεούται να το
γνωστοποιεί στους πελάτες της στις περιπτώσεις προµήθειάς τους µε προϊόντα και υπηρεσίες
της τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και καλύπτονται από το ΠΣΣ∆. Η ανωτέρω
γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από την παραγγελία των αντιστοίχων προϊόντων και
υπηρεσιών.
11.8. Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής της παραπάνω παραγράφου ο κάτοχος του
σήµατος του ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποχρεούται να θέτει υπόψη του ΒΙΟΕΛΛΑΣ, πριν από την καθ’
οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή τους τα έγγραφα/ έντυπα και τις θέσεις στις οποίες
προτίθεται να το τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ' αυτό
και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε
παραπλανητική χρήση του ΠΣΣ∆, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην
παράγραφο 6 του παρόντος κανονισµού.
11.9 ∆εν επιτρέπεται στην πιστοποιηµένη επιχείρηση να κάνει χρήση του σήµατος συµµόρφωσης
σε εργαστηριακές δοκιµές, εκθέσεις βαθµονόµησης και επιθεώρησης και πιστοποιητικά.

12.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ

Ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του ΒΙΟΕΛΛΑΣ για
θέµατα πιστοποιήσεων (µη πιστοποίηση, αναστολή-ανάκληση πιστοποιητικών) εντός ενός (1) µήνα
από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Οι ενστάσεις κατατίθενται µόνο γραπτά και
θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή τεκµηρίωση.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων. Οι συµµετέχοντες στην
Επιτροπή δεν έχουν καµία εµπλοκή στη λήψη αποφάσεων πιστοποίησης και στη διεξαγωγή της
επιθεώρησης της επιχείρησης που υποβάλει την ένσταση.
Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, ο προσφεύγων έχει το δικαίωµα παρουσίας ή εκπροσώπησης.
Η τελική απόφαση εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία της προσφυγής και η
εφαρµογή της είναι υποχρεωτική. Μέχρι την έκδοση αυτής σε ισχύ είναι η προηγούµενη απόφαση.
Ο προσφεύγων ενηµερώνεται για την απόφαση εντός 5 ηµερών από τη λήψη της.
Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ χρεώνονται στον υποβάλλοντα κατά
περίπτωση.
Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποχρεούται να διερευνά κάθε παράπονο από τρίτους, που υποπέσει µε κάθε
πρόσφορο µέσο στην αντίληψη της και σχετίζεται µε θέµατα που αφορούν πιστοποιηµένη από
αυτήν εταιρεία.
Η σχετική διαδικασία παραπόνων-ενστάσεων-διαφωνιών
ενδιαφερόµενο χωρίς εξαιρέσεις.
13.

(∆

90)

είναι

διαθέσιµη

σε

κάθε

ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

13.1 Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τον προϋπολογισµό του
κόστους της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε την καθορισµένη
τιµολογιακή πολιτική του ΒΙΟΕΛΛΑΣ.
13.2 Ο υπολογισµός των οικονοµικών υποχρεώσεων της πιστοποιηµένης επιχείρησης βασίζεται στο
συνολικό κόστος της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης αλλά και των επιθεωρήσεων
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επιτήρησης που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου ισχύος του
Πιστοποιητικού.
13.3
Οι οικονοµικές αυτές υποχρεώσεις συµφωνούνται κατά τις αρχικές συναντήσεις του
ΒΙΟΕΛΛΑΣ µε τους εκπροσώπους της Επιχείρησης.
13.4 Τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες 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 ΠΣΣ∆,
συµφωνούνται κατά τις αρχικές συναντήσεις του ΒΙΟΕΛΛΑΣ µε τους εκπροσώπους της
Επιχείρησης.
13.5 ∆εν απονέµεται πιστοποιητικό αν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη πιστοποίησης.
14.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ διαθέτει Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων στον οποίο αναγράφονται όλες οι
πιστοποιηµένες από αυτήν επιχειρήσεις. Ο Κατάλογος αυτός ενηµερώνεται για τις αλλαγές που
προκύπτουν.
Στοιχεία των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Κατάλογο είναι: τα
στοιχεία της Επιχείρησης (διεύθυνση, επωνυµία, νόµιµος εκπρόσωπος), ο τοµέας δραστηριοτήτων
της, ο τύπος των παραγοµένων προϊόντων, η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, το πρότυπο
βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση, η διάρκεια της ισχύος του ΠΣΣ∆ καθώς και οποιαδήποτε
συµπληρωµατική πληροφορία απαιτείται (περιοχή/ές, µονάδες, κ.τ.λ).
Ακόµη, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών
(Ε 211).

15.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τυχόν αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό,
καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις
διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, ο πελάτης µπορεί εγγράφως να ζητήσει την
διακοπή της πιστοποίησης.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
EΚ∆ΟΣΗ

5

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

8/6/2017
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