ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ

Άρθρο 1
Αντικείμενο τος Κανονισμού
Ο παξώλ Καλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ πξνηύπσλ θαζώο θαη ηεο θείκελεο Eπξσπατθήο θαη
Δζληθήο λνκνζεζίαο
A CERT Α.Δ.,

γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, ηηο ππνρξεώζεηο ηεο

θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε απηήλ

επηρεηξήζεσλ.

Άρθρο 2
Ο Φοπέαρ Ελέγσος και Πιστοποίησηρ A CERT A.E.
1.

Ο Φνξέαο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο A CERT Α.Δ. (ζην εμήο θαινύκελνο A CERT ή απιώο Φνξέαο)
ηδξύζεθε ην 2005 κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο θαη έρεη έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Η A
CERT δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Έιεγρν θαη Πηζηνπνίεζε Πξντόλησλ θαζώο θαη ζηελ Πηζηνπνίεζε
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.

2.

3.

ηόρνη ηεο A CERT:


Γηαηήξεζε εκπηζηεπηηθόηεηαο, αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ακεξνιεςίαο



Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ



Παξνρή ππεξεζηώλ πςεινύ θύξνπο



Αλάπηπμε αλζξώπηλσλ πόξσλ



πλερήο βειηίσζε



Κνηλσληθή επζύλε

Αξρέο Λεηηνπξγίαο ηεο A CERT:
α. Δκπηζηεπηηθόηεηα-Δρεκύζεηα
Η A CERT αλαιακβάλεη ηελ επζύλε λα ηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλεη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο,

κέζσ

ηεο

δηαδηθαζίαο

ειέγρνπ

θαη

πηζηνπνίεζεο,

απόξξεηεο.

Αληαιιαγή

πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηεο A CERT θαη ηξίηνπ κέξνπο γίλεηαη θαηόπηλ γξαπηήο ζπγθαηάζεζήο ηεο
επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ελεκέξσζεο ηεο επνπηεύνπζαο θαη ειέγρνπζαο αξρήο βάζεη ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλώζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη.
β. Ακεξνιεςία-Αληηθεηκεληθόηεηα
Η A CERT δελ εκπιέθεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ πξνώζεζε ζπζηεκάησλ ηνπ ηύπνπ πνπ
πηζηνπνηεί. Ο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο A CERT θαη νη ζπγγεληθνί κε απηόλ θνξείο δελ
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παξέρνπλ θαλελόο είδνπο γεληθέο ή εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, κεκνλσκέλα ή ζε
ζπλδπαζκό κε άιιεο ππεξεζίεο ή ζην πιαίζην άιισλ ππεξεζηώλ ζε θαλελόο είδνπο θπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα. Σν πξνζσπηθό θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηεο A CERT, είλαη ειεύζεξνη από
θάζε εκπνξηθή, νηθνλνκηθή θαη άιινπ είδνπο πίεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ θξίζε
ηνπο. Η A CERT παξέρεη ζηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ
εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο πηζηνπνίεζεο. Η ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερόκελν ηνπ
ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο A CERT ειέγρεηαη από ηελ επνπηεύνπζα/ειέγρνπζα αξρή. ην
πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ειέγρνληαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Αλεμαξηεζίαο (Δ.Δ.Α.) ε
νπνία απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηεο A CERT πξνο
όια ηα

ελδηαθεξόκελα κέξε, ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην όξγαλν εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη

ζπλεδξηάδεη κηα (1) θνξά ηνλ ρξόλν, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο. Η ζύλζεζή
ηεο είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θπξηαξρεί θαλέλα αηνκηθό ζπκθέξνλ, ελώ ηαπηόρξνλα θαζίζηαηαη
δπλαηή ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ζεκαληηθά ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ. Πέξαλ ηνπ ειεγθηηθνύ ηεο
έξγνπ, ε Δ.Δ.Α. ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο θαη αξρώλ όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT δειώλεη θαηεγνξεκαηηθά όηη έξγν ηνπ είλαη ε δηεμαγσγή ακεξόιεπηεο, αλεμάξηεηεο
θαη αληηθεηκεληθήο πηζηνπνίεζεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζπγγεληθώλ ηνπ θνξέσλ,

o

δελ ηελ δεζκεύνπλ θαζ' νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη δελ επεξεάδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηεο, ηελ ακεξνιεςία ηεο θαη ηελ νξζνθξηζία ηεο θαη επνκέλσο ηελ
νξζόηεηα θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη

o

δελ θάλνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη γηα θαλέλα ιόγν πην απιή, επθνιόηεξε ή
θζελόηεξε ηε δηεξγαζία ηεο πηζηνπνίεζεο.

ην πιαίζην απηό ε A CERT δελ δύλαηαη λα πξνβεί ζε απνδνρή αίηεζεο πηζηνπνίεζεο ζπγαηξηθήο
ή άκεζα ζπλδεδεκέλεο εηαηξίαο.
γ. Γηαθάλεηα
Οη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ε A CERT εθαξκόδεη, εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα, κέζα από ζεηξά
δεκνζηεύζεσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε όινη νη ελδηαθεξόκελνη. Οη δεκνζηεύζεηο
πεξηιακβάλνπλ, εθηόο ησλ άιισλ, ηνλ παξόληα Καλνληζκό Πηζηνπνίεζεο θαη ην Μεηξών
Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ηα δεκνζηεπκέλα έγγξαθα θαη όζεο πιεξνθνξίεο
απαηηνύληαη ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο A CERT έλαληη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

Άρθρο 3
Επιθεώπηση, Πιστοποίηση και Επιτήπηση Πιστοποίησηρ
Αίηηζη Πιζηοποίηζης/Μεηαβολής:
Γηθαίσκα αίηεζεο έρνπλ όιεο νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο. Ο ελδηαθεξόκελνο παξαιακβάλεη από ηνλ
Φνξέα, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα (www.a-cert.org), ελεκεξσηηθό πιηθό ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:
α) ηελ Αίηεζε
β) Πιεξνθνξηαθό πιηθό
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Η δηαδηθαζία απηή αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο (κείσζεο ή επέθηαζεο) ηνπ
αληηθεηκέλνπ πηζηνπνίεζεο.
Η Πηζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη:

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ

ΠΡΟ – ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ (ΦΑΗ Ι)

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΙ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ;
ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ (ΦΑΗ ΙΙ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΠΔΚΣΑΗ

ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ &
ΗΜΑΣΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΔΠΙΣΗΡΗΗ

ΟΥΙ
ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΙ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ;

ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΩΔΩΝ

ΝΑΙ

ΠΡΟΦΤΓΗ ΚΑΣΑ
ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ
ΚΤΡΩΔΙ;

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΚΑΙΩΗ
ΠΡΟΦΔΤΓΟΝΣΑ;

ΟΥΙ

ΝΑΙ
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ΔΛΔΓΥΟ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΔΩΝ

1.

Μεηαθορά πιζηοποίηζης από άλλον Φορέα

Η A CERT δέρεηαη αηηήζεηο κεηαθνξάο από άιινλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, εθόζνλ απηόο δηαηεξεί ζε ηζρύ
δηαπίζηεπζε ζην πεδίνπ πνπ ν αηηώλ αηηείηαη ηε κεηαθνξά.
2.

Προ-επιθεώρηζη (Φάζη Ι)

Με ηελ πξν-επηζεώξεζε ειέγρεηαη ε εηνηκόηεηα ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη κπνξεί λα
ζεσξεζεί κηα "πεξηνξηζκέλε" αμηνιόγεζε όηαλ ε πιήξεο θάιπςε δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί. Η
Δπηρείξεζε ιακβάλεη κηα αλεμάξηεηε άπνςε ηεο εηνηκόηεηάο ηεο γηα ηελ επηζεώξεζε (Φάζε ΙΙ) θαη
εμνηθεηώλεηαη κε ην κεραληζκό ηεο πηζηνπνίεζεο. Δπεηδή ε πξν-επηζεώξεζε είλαη πεξηνξηζκέλεο
δηάξθεηαο, ε Δπηρείξεζε πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη όιεο νη πηζαλέο πεγέο πξνβιεκάησλ δελ
κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ. Η Φάζε Ι ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί ζην ζύλνιό ηεο ή κέξνο
απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα ηεο επηρείξεζεο.
Ο Οξγαληζκόο πξέπεη λα είλαη βέβαηνο όηη ε ηεθκεξίσζε ηεο Δπηρείξεζεο θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα εθαξκόζηκα πξόηππα. ηελ πεξίπησζε κηαο κηθξήο επηρείξεζεο, ε πξνεπηζεώξεζε ζα ιάβεη ηελ κνξθή κηαο αλαζθόπεζεο ηεο ηεθκεξίσζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο ή ηνπ Οξγαληζκνύ. Η αλαζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ
θύξησλ εγγξάθσλ ηνπ πζηήκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο (εγρεηξίδην, δηαγξάκκαηα δηεξγαζηώλ, δηαδηθαζίεο,
θιπ.) θαη ζα νινθιεξσζεί κε ηελ γξαπηή αλαθνξά ηνπ επηζεσξεηή πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα
απνηειέζκαηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ή ηπρώλ κε ζπκκνξθώζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Γηα ηηο
ππόινηπεο επηρεηξήζεηο, ε αλαζθόπεζεο ηεο ηεθκεξίσζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηηόπηα ζηελ έδξα ηεο
Δπηρείξεζεο. Απηό επηηξέπεη ζηνλ επηζεσξεηή λα πξνζδηνξίζεη ηνπο αλζξώπνπο, ηα ηκήκαηα, θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη επίζεο λα ζπδεηήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο επηζεώξεζεο (Φάζε ΙΙ).
3.

Επιθεώρηζη (Φάζη ΙΙ)

Ο ζθνπόο ηεο επηζεώξεζεο είλαη λα ζπιιερζνύλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία όηη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο
ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ζρεηηθά πξόηππα θαη όηη έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Έλα
ζρέδην επηζεώξεζεο ζπκθσλείηαη κε ηνλ Δπηρείξεζε πξηλ από ηελ επηζεώξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
επηζεώξεζεο

ν

επηζεσξεηήο

είλαη

ππνρξεσκέλνο

λα

αθνινπζήζεη

ζπγθεθξηκέλε

ζεηξά

δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γηα λα θαηαδείμεη ηε ζπκκόξθσζε
ή ηε κε ζπκκόξθσζε ηνπ εμεηαδόκελνπ ζπζηήκαηνο. Μηα γξαπηή έθζεζε παξέρεηαη θαη νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ή κε- ζπκκνξθώζεηο αλαγλσξίδνληαη. Η δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα λα αξζνύλ νη κε
ζπκκνξθώζεηο

ζα

ζπδεηεζνύλ

θαηά

ηελ

θαηαιεθηηθή

ζπλεδξίαζε

ηεο

επηζεώξεζεο

θαη

ζα

ζπκθσλεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνξζσηηθώλ
ελεξγεηώλ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε δηάξθεηα ηζρύο ηξία έηε.
4.

Επιθεωρήζεις επιηήρηζης

Οη έιεγρνη επηηήξεζεο απαηηνύληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο ζπλερίδεη λα
εθαξκόδεηαη θαη είλαη απνηειεζκαηηθό. Έλα ραξαθηεξηζηηθό πξόγξακκα επηηήξεζεο απνηειείηαη από
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επηζθέςεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ηξηώλ εηώλ. Η πξώηε επηζεώξεζε
επηηήξεζεο ιακβάλεη ρώξα ην αξγόηεξν έλαλ ρξόλν κεηά ηελ εκεξνκελία επηζεώξεζεο πηζηνπνίεζεο
ηεο επηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηά ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη δπλαηό λα απαηηήζνπλ
ζπρλόηεξεο επηζθέςεηο επηηήξεζεο. Η ηειηθή επίζθεςε επηηήξεζεο ζηελ πεξίνδν ηξηώλ εηώλ ζεσξείηαη
σο επηζεώξεζε επαλαπηζηνπνίεζεο. Απηό κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή κηαο εθηεηακέλεο επίζθεςεο
πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ζηνλ επηζεσξεηή γηα λα ειέγμεη πιήξσο ην
ύζηεκα Γηνίθεζεο. Μεηά από ηελ επηηπρή επαλαμηνιόγεζε ην πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη γηα πεξαηηέξσ
ηξία έηε. Η επηζεώξεζε επαλαπηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
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Με απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο ή θαηόπηλ παξαπόλνπ ή θαηαγγειίαο ε A CERT δηελεξγεί
έκηακηοσς ελέγτοσς ζε ειεγρόκελεο επηρεηξήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκόξθσζε κε ηηο
πξνβιεπόκελεο απαηηήζεηο θαη ηα ζρεηηδόκελα πξόηππα ή γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκόξθσζε κε ην
ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ζε ηπρόλ αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζύζηεκα δηνίθεζεο ή ζηε
δνκή ή ζηελ δηεξγαζία παξαγσγήο ηνπ πειάηε θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT απαιηεί από ηην πιζηοποιημένη επιτείρηζη να ηηρεί αρτείο όλων ηων παραπόνων
ηων πελαηών ηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ
θαλνληζκό πηζηνπνίεζεο θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ απνδεηθλύνπλ ζπκκόξθσζε κε
ην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ηεο.
5.

Κσρώζεις

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη δπλαηό λα άξεη κε ζπκκνξθώζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο (π.ρ. αληίξξεζε επηρείξεζεο λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο)
ηόηε ε Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο απνθαζίδεη ηελ κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ. Δπίζεο, εάλ πξνθύςνπλ
γηα παξάδεηγκα, αλαθξηβείο αλαθνξέο ή παξαπιαλεηηθή ρξήζε ησλ ρνξεγνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη
ζεκάησλ ή απνηπρία εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πηζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απαηηήζεσλ γηα απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε δελ επηηξέπεη λα
δηεμαρζνύλ επηζεσξήζεηο επηηήξεζεο ή επαλαπηζηνπνίεζεο κε ηελ απαηηνύκελε ζπρλόηεηα, ε
πηζηνπνηεκέλε επηρείξεζε έρεη εθνύζηα δεηήζεη αλαζηνιή, ε A CERT ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Διαδικαζία Κσρώζεων.

Η δηαδηθαζία θπξώζεσλ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν Οξγαληζκόο
θαζώο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο επηζεσξνύκελεο ή πηζηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο όηαλ
δηαπηζησζνύλ παξαβάζεηο ηεο Δζληθήο, Κνηλνηηθήο θαη ινηπήο λνκνζεζίαο, ησλ θαηά πεξίπησζε
πξνηύπσλ βάζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε ή/θαη ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ
Πηζηνπνίεζεο, κε ζθνπό λα δηαθπιαρζνύλ νη θαηαλαισηέο, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο
θαη ην θύξνο ηνπ θνξέα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αναζηολής, ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη πξνζσξηλά κε έγθπξν. Ο
Οξγαληζκόο ζπκθσλεί κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο όηη ζηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο
πηζηνπνίεζεο ε επηρείξεζε απέρεη από ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ. Η A CERT
γλσζηνπνηεί δεκνζίσο ηελ αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο θαη παίξλεη ό,ηη κέηξα θξίλεη αλαγθαία γηα ην
ζθνπό απηό. Απνηπρία ηεο επίιπζεο ησλ αηηηώλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλαζηνιή κέζα ζην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ ζέηεη ε A CERT έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ανάκληζη ή περιοριζμό ηοσ πεδίοσ
εθαρμογής ηεο πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT ελδέρεηαη λα μειώζει ηο πεδίο εθαρμογής ηεο πηζηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαηξέζεη ηα
ηκήκαηα πνπ δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο, όηαλ ε επηρείξεζε απνηύρεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο
πηζηνπνίεζεο γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT ζπκθσλεί κε ηηο πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο όηη ζηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο εμαζθαιίδεηαη
κε δεκόζηα αλαθνίλσζε ηεο αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο όηη ε επηρείξεζε ζηακαηάεη ηε ρξήζε όινπ
ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ πνπ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ ύπαξμε πηζηνπνίεζεο.
Η A CERT πηνζεηεί ηελ αθόινπζε δηαβάζκηζε όζνλ αθνξά ηε δηαπίζησζε θαηαζηάζεσλ πνπ
παξεθθιίλνπλ ή ηείλνπλ λα παξεθθιίλνπλ ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ θαη ηεο
πηζηνπνίεζεο:
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«Εσκαιρία για βεληίωζη»: κηα θαηάζηαζε ε νπνία δελ απνηειεί κε ζπκκόξθσζε, δύλαηαη όκσο λα
νδεγήζεη ζε κε ζπκκόξθσζε. ηελ πεξίπησζε ηεο επθαηξίαο γηα βειηίσζε δελ απαηηείηαη από ηνλ
επηζεσξνύκελν ε ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ, νύηε επηβάιινληαη θπξώζεηο.

«Δεσηερεύοσζα μη ζσμμόρθωζη»: είλαη ε κε ζπκκόξθσζε πνπ επεξεάδεη ην ζύζηεκα γηα ηελ
πνηόηεηα, θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε κε ζπκκνξθώζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη επηθέξεη ζπγθεθξηκέλεο
θπξώζεηο. ηελ

πεξίπησζε απηή απαηηείηαη από

ηνλ επηζεσξνύκελν

ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ

δηνξζσηηθώλ κέηξσλ. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλάινγα κε ηελ θύζε θαη ηελ θξηζηκόηεηα ηνπο δύλαηαη
λα ειεγρζνύλ κε ηνπο εμήο δύν ηξόπνπο


Μέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο επηζεώξεζεο



Μέζσ ζπλεκκέλσλ αληηθεηκεληθώλ απνδείμεσλ (πξνζθόκηζε εγγξάθσλ)

Ο ρξόλνο πξνζθόκηζεο ησλ αληηθεηκεληθώλ απνδείμεσλ ηνπ πειάηε ζηνλ επηζεσξεηή, θαζνξίδεηαη
αλάινγα κε ηελ θύζε θαη ηελ θξηζηκόηεηα ηεο Με ζπκκόξθσζεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ησλ 90 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ό πειάηεο δελ άξεη ηηο δεπηεξεύνπζεο κε ζπκκνξθώζεηο εληόο ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί, ν θνξέαο πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
«Κύρια μη ζσμμόρθωζη»: είλαη κε ζπκκόξθσζε κείδνλνο ζεκαζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζε πξόδειεο
κε ζπκκνξθώζεηο κε παξαηεηακέλεο θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο
πνηόηεηαο θαη επηθέξεη ζπγθεθξηκέλεο θπξώζεηο. Από ηελ ζηηγκή εληνπηζκνύ θύξηαο κε ζπκκόξθσζεο
ην πηζηνπνηεηηθό (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επηζεώξεζε επηηήξεζεο) αλαθαιείηαη άκεζα.
ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη από ηνλ επηζεσξνύκελν ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ.
Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ειέγρνληαη κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο επηζεώξεζεο
Άρθρο 4
Δικαιώματα και Υποσπεώσειρ Σςμβεβλημένων με την A CERT Επισειπήσεων
α. Δικαιώμαηα:
1.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί αηηηνινγεκέλα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο
επηζεώξεζεο πηζηνπνίεζεο ή ηαθηηθήο επηζεώξεζεο επηηήξεζεο.

2.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε δύλαηαη λα αηηεζεί ηελ αιιαγή κέινπο ή κειώλ ηεο νκάδαο
επηζεώξεζεο, εάλ θαη εθόζνλ κπνξεί λα ηεθκεξηώζεη ηελ αληίξξεζή ηεο, εληόο ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο πέληε εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζύζηαζεο ηεο νκάδαο επηζεώξεζεο.

3.

Ο παξηζηάκελνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο, δύλαηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο, λα
θαηαγξάςεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ επί ησλ δηαπηζηώζεσλ ή/θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νκάδαο
επηζεώξεζεο. Αθόκε, ν εθπξόζσπόο ηεο δύλαηαη λα θαηαγξάθεη ηηο επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο
ηνπ ζε όια ηα έληππα πνπ ζπλππνγξάθεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο.

4.

Η

ζπκβεβιεκέλε

επηρείξεζε

δύλαηαη

λα

ιακβάλεη

γλώζε

ηεο

ηεθκεξίσζεο

πνπ

ζπγθεληξώλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο επηζεσξεηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζεώξεζεο.
5.

Η ζπκβεβιεκέλε επηρείξεζε, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ρνξεγνύκελα πηζηνπνηεηηθά γηα
επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, όπσο επίηεπμε ζπκθσληώλ, πεξηπηώζεηο πξνζθνξώλ, επηβεβαίσζε
παξαγγειηώλ, γηα ζθνπνύο πξνβνιήο θαη γηα λα απνδεηθλύεη πσο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ σο πξνο ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλε.

β. Τποτρεώζεις:
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1.

Ο πκβαιιόκελνο ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ρνξεγώληαο πξηλ από ηελ
επηζεώξεζε θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί από ηνλ Οξγαληζκό ζρεηηθό κε ην πξνο
πηζηνπνίεζε ύζηεκα Πνηόηεηαο ηνπ (εγρεηξίδην, δηαδηθαζίεο, έληππα, αξρεία, νδεγίεο, θιπ.).

2.

Ο πκβαιιόκελνο παξέρεη, θαηά ηελ επηζεώξεζε, ζηνπο επηζεσξεηέο θάζε ζπλδξνκή θαη
επηηξέπεη πξόζβαζε ζε όια ηα αξρεία, έγγξαθα θαη εγθαηαζηάζεηο όπνηε ηνπ δεηεζεί.

3.

Οξίδεη έλαλ Δθπξόζσπν ηεο Γηνίθεζεο ζαλ ζεκείν επαθήο κε ηνλ Οξγαληζκό.

4.

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηζεώξεζε πηζηνπνίεζεο από ηνλ Οξγαληζκό ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
πκβαιιόκελνπ είλαη απαξαίηεηε:


Η ζπκπιήξσζε ελόο πιήξνπο θύθινπ εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνηύπνπ πξνο εθαξκνγή.


5.

Η ηεθκεξίσζε ηνπιάρηζηνλ κηαο Αλαζθόπεζεο από ηελ Γηνίθεζε.

Ο πκβαιιόκελνο κεηά ηελ απνλνκή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη
άκεζα θαη εγγξάθσο ηνλ Οξγαληζκό γηα αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επσλπκία,
λνκηθή κνξθή, εηαηξηθό ηύπν ή ινηπά νπζηώδε ζηνηρεία ηεο ππόζηαζεο ηεο θαη ηαπηόηεηαο ηεο
ή επεθηείλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαζώο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ
παξάγεη ή δηαθηλεί θαη νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν λέαο επηζεώξεζεο.

6.

Θα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηνλ νξγαληζκό γηα επηθείκελνπο ειέγρνπο από αξκόδηεο αξρέο θξαηηθέο
ή επξσπατθέο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
πνηόηεηαο.

7.

Θα θαηαγξάθεη όια ηα παξάπνλα ησλ πειαηώλ θαζώο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα
παξάπνλα απηά θαη ζα ηα δηαζέηεη ζηνλ Οξγαληζκό κεηά από απαίηεζε ηνπ.

8.

Γελ ζα παξαπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ην
πηζηνπνηεηηθό Πνηόηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε απηνύ ηνπ όξνπ ν
Οξγαληζκόο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.

9.

πκθσλεί

κεηά

ηελ

επηηπρή

πηζηνπνίεζή

ηεο

λα

θαηαρσξεζεί

ζηνπο

θαηαιόγνπο

πηζηνπνηεκέλσλ εηαηξεηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ.
10. Θα θαηαβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκό ηελ αλαινγνύζα ακνηβή γηα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο,
αλεμάξηεηα από ηελ έθδνζε ή όρη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
11. Ο πκβαιιόκελνο δειώλεη ξεηά όηη δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεκα γηα πηζηνπνίεζε ζε άιινλ
Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, νύηε έρεη ιάβεη αξλεηηθή απάληεζε από απηόλ ζε αλάινγν αίηεκα ηνπ.
12. Η επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ηελ παξνπζία παξαηεξεηώλ, όπσο εθπαηδεπόκελνπο
επηζεσξεηέο θαη επηζεσξεηέο Φνξέσλ Γηαπίζηεπζεο.
13. Η

επηρείξεζε

ππνρξενύηαη

λα

ηεξεί

απαξέγθιηηα

ηελ

νδεγία

ρξήζεο

ζεκάησλ

θαη

πηζηνπνηεηηθώλ ηεο A CERT.

Άρθρο 5
Υποσπεώσειρ τηρ A CERT
1.

Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο πνηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ
ISO/IEC 17021-1:2015.

2.

Ο Οξγαληζκόο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ζρεηηθά κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρεη ν πκβαιιόκελνο θαη δελ ηηο κεηαβηβάδεη ζε ηξίηνπο, εθηόο θαη αλ ν Φνξέαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώζεη ην Φνξέα Γηαπίζηεπζήο ηνπ ή/ θαη ηηο Αξκόδηεο Αξρέο.

3.

Θα εηδνπνηήζεη ηνλ πκβαιιόκελν γηα παξάπνλα πνπ ηπρώλ ιάβεη ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ
πξντόλησλ / ππεξεζηώλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ.
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4.

Ο Οξγαληζκόο δηθαηνύηαη λα αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθό θαη ην ζήκα ζε πεξίπησζε αθαηάιιειεο
ρξήζεο ηνπ ή θαηόπηλ επηζεώξεζεο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο) εθόζνλ ν πκβαιιόκελνο δελ
πινπνηήζεη ή απνηύρεη λα πινπνηήζεη ηηο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη.

5.

Σεξεί

θαηάινγν

ησλ

πηζηνπνηεκέλσλ

εηαηξεηώλ

ηνπ

κε

ιεπηνκεξή

αλαθνξά

ζην

πεδίν

πηζηνπνίεζεο, ηνλ νπνίν απνζηέιιεη ζην Φνξέα Γηαπίζηεπζήο ηνπ θαζ’ έηνο.
6.

Γηαζέηεη θαη ελεξγνπνηεί ηεθκεξησκέλε Γηαδηθαζία ρεηξηζκνύ έλζηαζεο ελαληίσλ ηνπ, εθόζνλ
δεηεζεί απηό από εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηνλ θαηάινγν πηζηνπνηεκέλσλ εηαηξηώλ.

7.

Τπνρξενύηαη λα πξνβεί ζε αιιαγή ησλ επηιεγκέλσλ επηζεσξεηώλ γηα δηεμαγσγή επηζεώξεζεο,
εθόζνλ ν πκβαιιόκελνο ηεθκεξησκέλα αηηεζεί ηελ παξαπάλσ αιιαγή.

8.

Ο Οξγαληζκόο ελεκεξώλεη ηηο πηζηνπνηεκέλεο από απηόλ επηρεηξήζεηο κέζσ e-mail ηνπ επίζεκνπ
ηζηνρώξνπ ηνπ ή κέζσ ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο.

9.

Ο Φνξέαο ελεκεξώλεη ηνλ πειάηε ηνπ γξαπηώο όηαλ εγθαιείηαη από ηνλ λόκν λα δεκνζηεύζεη
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε.

10. Δλεκεξώλεη ηελ επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ηεο Φάζεο Ι νδεγεί ζε αλαβνιή ή
αθύξσζε ηεο Φάζεο ΙΙ.

Άρθρο 6
Παπάπονα-Καταγγελίερ-Ενστάσειρ-Πποσυςγέρ
Ο Οξγαληζκόο δέρεηαη παξάπνλα, ηα νπνία δηαηππώλνληαη ηειεθσληθώο ή γξαπηώο ή κε e-mail ή αθόκα
θαη κε πξνζσπηθή επαθή θαη εθθξάδνληαη από πειάηε ή ηξίηνπο (κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαγγειίαο) θαη
αθνξνύλ ζηνλ Οξγαληζκό ή ζε πειάηεο ηνπ. Ο Οξγαληζκόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ
επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επηθύξσζε ηνπ παξαπόλνπ θαζώο θαη γηα ηηο απνθάζεηο ζε όια
ηα επίπεδα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ρεηξηζκό ησλ παξαπόλσλ. Ο Οξγαληζκόο νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ
νξζόηεηα ησλ ηζρπξηζκώλ θαη λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο δηνξζώζεηο, δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο
ελέξγεηεο. Η ππνβνιή, ε δηεξεύλεζε θαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην παξάπνλν δελ νδεγνύλ ζε θακία
πεξίπησζε ζε ρεηξηζκνύο πνπ ππνδειώλνπλ δηάθξηζε έλαληη ηνπ απηνύ πνπ απεπζύλεη ην παξάπνλν/
ηελ θαηαγγειία/ ηελ έλζηαζε/ ηελ πξνζθπγή.
Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πξνζθπγήο έρνπλ νη επηζεσξνύκελεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηξίηα κέξε εάλ θαη
εθόζνλ κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ην έλλνκν ηνπ ζπκθέξνληόο ηνπο.
Η έλζηαζε κπνξεί λα αθνξά πξάμε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα, ή πξνζθπγήο θαηά απόθαζεο
νξγάλσλ ηνπ Φνξέα θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό έληππν πνπ δηαζέηεη ν Φνξέαο
γηα ην ζθνπό απηό. Όηαλ πξόθεηηαη γηα επηζεώξεζε, σο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, από
ηνλ επηζεσξνύκελν, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο επηζεώξεζεο ή θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ επηρείξεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο.
Γηα ηξίηα κέξε ν ρξόλνο ππνβνιήο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, θαη εθόζνλ
αηηηνινγείηαη θαη θξηζεί από ηνλ Φνξέα έλλνκν ην ζπκθέξνλ ηεο, παξαπέκπεηε ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ.
Όηαλ πξόθεηηαη γηα απόθαζε νξγάλνπ ηνπ Φνξέα, σο έγθπξε ζεσξείηαη ε ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο
όηαλ γίλεηαη εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηελ
επηρείξεζε.
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Η Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγώλ ζπλεδξηάδεη εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο. Ο εληζηάκελνο ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ Φνξέα γηα ηελ
εκεξνκελία εμέηαζεο ηεο θαη κπνξεί λα αηηεζεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε. Αλ ην αίηεκά ηνπ
γίλεη δεθηό από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή, ηόηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη

ηελ

ππνβιεζείζα έλζηαζε/πξνζθπγή. Μέρξη ηε ιήςε απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο
θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε πξνζθπγή, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ππνβιεζεί.
Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα απαηηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, αλ θξηζεί απαξαίηεην, από ηνπο
εκπιεθόκελνπο ή λα δεηήζεη ηελ ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο ππό εμέηαζε
ππόζεζεο. Η Δπηηξνπή νθείιεη λα ιάβεη απόθαζε εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο
έλζηαζεο/πξνζθπγήο.
Άρθρο 7
Λήξη Σςνεπγασίαρ
Η ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο A CERT θαη ηεο ζπκβεβιεκέλεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβεη ηέινο κε ηνπο
εμήο ηξόπνπο:


Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Ιδησηηθό πκθσλεηηθό, θαη εθόζνλ δελ
αηηεζεί αλαλέσζήο ηνπ ε επηρείξεζε.



Με θαηαγγειία ηνπ Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή
ε επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξώζεη εγγξάθσο ηνλ Φνξέα, ελώ δεζκεύεηαη λα ηεξήζεη ηνπο
όξνπο ηνπ πκθσλεηηθνύ ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
ηεο έλαληη ηεο A CERT A.E.



Με θαηαγγειία ηνπ Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ εθ κέξνπο ηεο A CERT. Λόγνη πνπ κπνξνύλ λα
νδεγήζνπλ ζε θαηαγγειία εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα, απνηεινύλ:
1. Με εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ
2 Με ηήξεζε ησλ αξρώλ ηνπ πξνηύπνπ
3. Με νξζή ρξήζε ζεκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ

Η A CERT Α.Δ., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί
ηα δηθαηώκαηά ηεο, όπσο θαη λα δεηήζεη πνηληθή δίσμε επαπεηινύκελε κέζσ ζπθνθαληηθήο
δπζθεκίζεσο, από νπνηνδήπνηε κέζνλ (έγγξαθν, παξαδνζηαθό ή ςεθηαθό ηύπν, ξαδηόθσλν, θιπ).

ICS-ISO9001-D1.9/15/150919

ζ.9.9

