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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών πιστοποίησης από τον 
Φορέα Πιστοποίησης AVRV και περιγράφει το γενικό πλαίσιο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της AVRV και του 
υπό πιστοποίηση ή του πιστοποιημένου Οργανισμού.  
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις που η AVRV παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης της 
συμμόρφωσης των συστημάτων διαχείρισης Οργανισμών, έναντι των απαιτήσεων αναγνωρισμένων προτύπων.  
Ο Κανονισμός αυτός ενσωματώνει πλήρως τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 17021-
1:2015, τις διαδικασίες και τους κανόνες των Οργανισμών Διαπίστευσης και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ 
και της IAF, ειδικών προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών εγγράφων. Παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 
περιέχουν τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε σχήμα πιστοποίησης αντίστοιχα, αν απαιτείται. Στην περίπτωση αλλαγής των 
προτύπων αναφοράς, ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιείται. Ο Φορέας Πιστοποίησης AVRV έχει την υποχρέωση 
να εξασφαλίζει ότι η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του παρόντος Κανονισμού είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.   
Η ισχύουσα έκδοση του Κανονισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της AVRV και 
του υπό πιστοποίηση Οργανισμού ανεξάρτητα από τον χρόνο υπογραφής της. 

 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ : 

Φορέας Διαπίστευσης  κάθε οργανισμός (του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) με εξουσιοδότηση να ορίζει Φορείς 
Πιστοποίησης και να εγκρίνει την επάρκεια και ανεξαρτησία τους  

  
Αίτηση    το αίτημα ενός Οργανισμού προς τον Φορέα Πιστοποίησης για παροχή υπηρεσιών  
  
Πιστοποίηση  η επίσημη καταχώρηση στο μητρώο ενός εγνωσμένης επάρκειας Φορέα Πιστοποίησης ότι 

έναν οργανισμός εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης / συνήθως η Πιστοποίηση έχει τριετή 
ισχύ 

 
Πιστοποιητικό   το έγγραφο που εκδίδεται από έναν εγνωσμένης επάρκειας Φορέα Πιστοποίησης για να 

δηλώσει την ισχύ της Πιστοποίησης  
 
Οργανισμός   η νομική οντότητα που υποβάλει αίτημα ή συμβάλλεται με την AVRV για την παροχή 

υπηρεσιών πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης 
 
Προσφορά  το περίγραμμα των υπηρεσιών που παρέχονται από την AVRV σε έναν Οργανισμό 
 
Σύμβαση   το συμβατικό έγγραφο που διέπει την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων 

διαχείρισης από την AVRV προς τον Οργανισμό 
 
Έκθεση   η αιτιολογημένη αναφορά που εκδίδεται από την AVRV, κοινοποιείται στον Οργανισμό και 

προσδιορίζει το αν προτείνεται ή όχι η χορήγηση Πιστοποίησης στον Οργανισμό. 
 
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Ο Φορέας Πιστοποίησης AVRV Ανώνυμη Εταιρεία Ελέγχων, Αξιολογήσεων και Πιστοποίησης είναι μία κεφαλαιουχική 
ανώνυμη εταιρεία με έδρα τα Σπάτα Αττικής, οδός Αγίου Θωμά 18. 
Η Διοίκηση της AVRV υποχρεούται να παρέχει τους πόρους και τα μέσα έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις 
συγκρουόμενων συμφερόντων και να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων και η ανεξαρτησία και 
αμεροληψία των αποφάσεων που αφορούν την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.  
Ειδικότερα η Διοίκηση της AVRV υποχρεούται να εξασφαλίζει τους πόρους έτσι ώστε: 
➢ να λειτουργεί κάτω από ένα οργανωτικό σχήμα το οποίο εξασφαλίζει την αμεροληψία των αποφάσεων  
➢ να εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17021-

1:2015 και άλλων σχετικών με τις υπηρεσίες πιστοποίησης προτύπων. 
➢ να απασχολεί μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό με επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας κατάλληλη για την 

αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης που τους ανατίθεται, όπως απαιτείται από τo πρότυπο ISO/IEC 17021-
1:2015 και άλλων σχετικών με τις υπηρεσίες πιστοποίησης προτύπων. 

➢ να απασχολεί μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό το οποίο δεσμεύεται μέσω των συμβατικών του υποχρεώσεων 
να ακολουθεί τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. 

➢ να απασχολεί ως Επιθεωρητές μόνιμο και συνεργαζόμενο προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα 
(τουλάχιστον δύο χρόνια πριν και δύο χρόνια μετά την απασχόλησή τους σαν επιθεωρητές), με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή την διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης 
Οργανισμών στην ομάδα Επιθεώρησης των οποίων καλούνται να συμμετέχουν. 

 
4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ : 

4.1. Η AVRV χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους υποψήφιους για πιστοποίηση οργανισμούς ή τους 
πιστοποιημένους Οργανισμούς με απόλυτη εχεμύθεια ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης. 

4.2. Το προσωπικό όλων των βαθμίδων της AVRV δεσμεύεται μέσω συμβατικών υποχρεώσεων για την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας όλων των στοιχείων που περιέρχονται στην κατοχή τους, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό 679/2016 (GDPR) και υπογράφει για τον 
σκοπό αυτό σχετική δήλωση κατά την ανάληψη των υποχρεώσεών του. Αντίγραφα των δηλώσεων αυτών είναι στην 
διάθεση του υποψήφιου για πιστοποίηση ή πιστοποιημένου Οργανισμού. 



 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης 

 

Έκδοση 11η  (03/2019) - σελ 3 από 11 

4.3. Η χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για σκοπούς ελέγχου συμφωνείται από κοινού 
από τον οργανισμό που ελέγχεται και από την AVRV σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανονισμούς για την ασφάλεια 
και την προστασία των δεδομένων πριν χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ για σκοπούς της επιθεώρησης. 

4.4. Ο υποψήφιος για πιστοποίηση Οργανισμός έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον από κάθε μέλος που συμμετέχει 
στην ομάδα Επιθεώρησης, την υπογραφή ιδιαίτερης μεταξύ τους συμφωνίας τήρησης εμπιστευτικότητας. 

4.5. Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η μεταβίβαση πληροφοριών σε τρίτους (μετά από έγγραφο αίτημα) που δεν 
είναι συνεργάτες της AVRV, η AVRV  θα πρέπει να λάβει την έγγραφη έγκριση του Οργανισμού πριν τη μεταβίβαση 
των πληροφοριών. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι έλεγχοι που δέχεται η AVRV στο πλαίσιο διατήρησης της 
διαπίστευσής του ή μετά από έγγραφο αίτημα δημόσιων αρχών.  

4.6. H AVRV δεσμεύεται να πληροφορεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την κατάσταση πιστοποίησης του 
οργανισμού, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και αφού εξετάσει το αίτημά του. Στην ιστοσελίδα της 
AVRV παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την AVRV, ο Υπεύθυνος Ποιότητας της οποίας εξετάζει το αίτημα 
και παρέχει την σχετική πληροφορία στον ενδιαφερόμενο ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον οργανισμό.   

 
5. ΓΕΝΙΚΑ 

5.1. Ο υποψήφιος για πιστοποίηση ή ο πιστοποιημένος Οργανισμός μέσω έγγραφης αίτησης, παρέχει στην AVRV όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να πιστοποιηθεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης του 
οργανισμού είναι συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου.  

5.2. Ο πιστοποιημένος οργανισμός έχει την ευθύνη της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του/ων προτύπου/ων 
αναφοράς. 

5.3. Ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να τηρεί και να θέτει στη διάθεση των επιθεωρητών της AVRV όλα τα σχετικά 
παράπονα/καταγγελίες από πελάτες, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων από αρμόδιες σχετικές ελεγκτικές 
αρχές.   

5.4. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης ενός Οργανισμού με τις απαιτήσεις ενός 
προτύπου, μπορεί να απαιτείται η συλλογή επαρκών δεδομένων και πληροφοριών για την απόδειξη της 
συμμόρφωσης του Οργανισμού με το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο.  

5.5. Σε περίπτωση που αυτά τα δεδομένα ή πληροφορίες καλύπτονται από νομικό απόρρητο ή είναι για οποιοδήποτε 
λόγο εμπιστευτικού χαρακτήρα και ο υποψήφιος για πιστοποίηση ή πιστοποιημένος οργανισμός δεν δέχεται να τα 
αποκαλύψει στην AVRV, τότε η Πιστοποίηση δεν χορηγείται ή δεν μπορεί να συνεχιστεί, εκτός αν: 
Η AVRV λάβει αντικειμενικές αποδείξεις ότι όλες οι απαιτήσεις του συστήματος για την συμμόρφωση με την 
νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με την συγκεκριμένη παράγραφο του προτύπου, έχουν εφαρμοστεί 
πλήρως, μέσω τεκμηριωμένων και επαληθεύσιμων μεθόδων οι οποίες κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνουν: 

i. Μια τεκμηριωμένη διεργασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
ii. Αντικειμενική απόδειξη της εφαρμογής της διεργασίας αυτής 
iii. Αντικειμενική απόδειξη ανασκόπησης της συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τους κανονισμούς από την 

Διοίκηση του οργανισμού 
iv. Αντικειμενική απόδειξη εφαρμογής των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί. 

5.6. Ο Οργανισμός αποδέχεται στη διάρκεια επιθεωρήσεων την παρουσία παρατηρητών, οι οποίοι μπορεί να είναι 
εκπαιδευόμενοι επιθεωρητές ή αξιολογητές από τον Φορέα Διαπίστευσης ή του ιδιοκτήτη του Σχήματος 
Πιστοποίησης (πχ FSSC22000) όποτε αυτό ζητηθεί από το Φορέα Διαπίστευσης ή τον ιδιοκτήτη του Σχήματος. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει την υποχρέωση να θέτει και στη διάθεση του Φορέα Διαπίστευσης ή του ιδιοκτήτου του Σχήματος 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία που αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης. Ο οργανισμός ενημερώνεται για την 
παρουσία παρατηρητών μέσω του προγράμματος επιθεώρησης.  

5.7. Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα για να ζητήσει από την AVRV τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτουν τα προσόντα των επιλεγμένων επιθεωρητών. Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα για μία φορά και χωρίς 
περαιτέρω αιτιολόγηση να απορρίψει τον/ους επιθεωρητή(ες) που προτείνονται από την AVRV εκτός από τις 
περιπτώσεις έκτακτων επιθεωρήσεων για τη διερεύνηση παραπόνων/προσφυγών κατά του Οργανισμού. 
Περαιτέρω απορρίψεις πρέπει να επεξηγηθούν εγγράφως. Σε περίπτωση που ένας επιθεωρητής δεν δύναται να 
συμμετέχει στη διαδικασία επιθεώρησης, η AVRV θα ορίσει αντικαταστάτη είτε θα επαναπρογραμματίσει την 
επιθεώρηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό.  

5.8. Ο επιθεωρούμενος Οργανισμός έχει την ευθύνη να παρέχει συνοδεία για κάθε επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης και μεταφραστή, εφόσον απαιτείται. 

5.9. Η Πιστοποίηση συμμόρφωσης προς το αντίστοιχο πρότυπο αναφέρεται μόνο στις εγκαταστάσεις του υποψήφιου 
Οργανισμού που περιέχονται στα έγγραφα της Επιθεώρησης και στις λειτουργίες που περιγράφονται στο 
Αντικείμενο Πιστοποίησης. 

5.10. Η κυριότητα της έκθεσης επιθεώρησης που εκδίδει η AVRV ανήκει στην AVRV και χρησιμοποιείται για την απόφαση 
για έκδοση/διατήρηση ή  και ο Οργανισμός μπορεί να παραλαμβάνει αντίγραφό της.  

 
6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

6.1. Η AVRV, μετά τη λήψη επαρκών πληροφοριών από τον υποψήφιο Οργανισμό, αποστέλλει επίσημη γραπτή 
προσφορά.  

6.2. Στην περίπτωση που η αίτηση πιστοποίησης αναφέρεται σε περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις για την έκδοση 
κοινής πιστοποίησης “οργανισμού πολλαπλών εγκαταστάσεων” ακολουθούνται οι ορισμοί και οι κανόνες που 
περιγράφονται παρακάτω. : 
Σαν “οργανισμός πολλαπλών εγκαταστάσεων” ορίζεται ένας οργανισμός οποίος αποτελείται από περισσότερες της 
μιας εγκαταστάσεις που υλοποιούν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του οργανισμού ο οποίος έχει 
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αναπτύξει και λειτουργεί ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης με καθορισμένη την “κεντρική εγκατάσταση” η οποία  έχει 
την ευθύνη του σχεδιασμού και του ελέγχου συγκεκριμένων λειτουργιών του συστήματος.  
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την πιστοποίηση οργανισμού πολλαπλών εγκαταστάσεων είναι :  
a. Όλες οι εγκαταστάσεις που αποτελούν τον οργανισμό εφαρμόζουν το ενιαίο σύστημα διαχείρισης. 
b. Ο οργανισμός προσδιορίζει την “κεντρική εγκατάσταση” και ορίζει τις λειτουργίες της για την διαχείριση του 

συστήματος οι οποίες δεν μπορούν να ανατεθούν υπεργολαβικά σε εξωτερικό οργανισμό. 
c. Η “κεντρική εγκατάσταση” έχει την δικαιοδοσία για την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την διατήρηση του 

ενιαίου συστήματος διαχείρισης όλων των εγκαταστάσεων. 
d. Το σύστημα διαχείρισης του οργανισμού υπόκειται σε κεντρική ανασκόπηση από την διοίκηση  
e. Όλες οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση το πρόγραμμα εσωτερικών 

επιθεωρήσεων του Οργανισμού. 
f. Η “κεντρική εγκατάσταση” είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων από 

όλες τις εγκαταστάσεις και την επίδειξη της δικαιοδοσίας της και της ικανότητας να δρομολογεί οργανωσιακές 
αλλαγές του συστήματος όπου απαιτείται όπως :  

i. τεκμηρίωση του συστήματος και αλλαγές του  
ii. ανασκόπηση του συστήματος  
iii. παράπονα και καταγγελίες 
iv. αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών  
v. προγραμματισμό και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων και 
vi. αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

Στην περίπτωση που τα μέλη του οργανισμού είναι διαφορετικές νομικές οντότητες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται σε σχετική σύμβαση συνεργασίας.  

6.3. Η αποδοχή της προσφοράς από τον υποψήφιο για πιστοποίηση Οργανισμός ή η σύμβαση δηλώνει και την 
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης που 
περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης. 

6.4. Με την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ή της σύμβασης η AVRV επιλέγει την ομάδα επιθεώρησης και τον 
επικεφαλής της ομάδας και ενημερώνει τον Οργανισμό για την σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης, τις υπό 
επιθεώρηση περιοχές και τον χρόνο που θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του 
(αποστέλλοντας προσχέδιο του Προγράμματος Επιθεώρησης).  

6.5. Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής επικοινωνεί με τον Εκπρόσωπο της Διοίκησης του Οργανισμού για να οριστικοποιηθεί 
το Πρόγραμμα Επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού. 

 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

Η αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης του υποψήφιου Οργανισμού, γίνεται σε δύο στάδια. 
7.1. Στάδιο 1: Αξιολόγηση του σχεδιασμού του Συστήματος Διαχείρισης και των Υποδομών 

7.1.1 Στόχοι του σταδίου 1 της επιθεώρησης είναι: 
a. να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα διαχείρισης έχει προγραμματιστεί να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις 

του προτύπου αναφοράς· 
b. να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα διαχείρισης έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων της πολιτικής του Οργανισμού · 
c. να αξιολογήσει πιθανές ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από τις υποδομές του Οργανισμού 
d. να αξιολογηθεί η ικανότητα του συστήματος να διαχειρίζεται την τήρηση των κανονιστικών, κανονιστικών και 

συμβατικών απαιτήσεων · 
e. να επιβεβαιωθεί οι διευθετήσεις για την επιθεώρηση Πιστοποίησης. (Στάδιο 2) 
f. να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διεργασιών εσωτερικής επιθεώρησης και 

ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης πριν από το στάδιο 2. 
7.1.2 Πριν από τη διενέργεια του σταδίου 1, ο Οργανισμός υποβάλλει στην AVRV:  

a. κατάλογο των προϊόντων / υπηρεσιών που καλύπτονται από το επιθεωρούμενο σύστημα διαχείρισης 
b. το εγχειρίδιο του συστήματος διαχείρισης εάν υπάρχει ή την αντιστοιχία των απαιτήσεων του 

προτύπου/εγγράφου αναφοράς για την πιστοποίηση και των εγγράφων και αρχείων του συστήματος 
διαχείρισης του οργανισμού 

c. έναν κατάλογο των βασικών εγγράφων, νόμων, κανονισμών που είναι εφαρμόσιμα για το σύστημα 
διαχείρισης.  

7.1.3 Η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός 
των εγκαταστάσεων του υπό επιθεώρηση οργανισμού (αν αυτό επιτρέπεται από τα πρότυπα αναφοράς). Στην 
περίπτωση αυτή τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη τεκμηρίωση αποστέλλονται στηβ 
AVRV τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της επιτόπιας Επιθεώρησης.  

7.1.4 Οποιοδήποτε κρίσιμο εύρημα που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του Σταδίου 1 (δηλ. ένα εύρημα που είναι δυνατό να 
οδηγήσει σε μη κύρια μη συμμόρφωση κατά το Στάδιο 2) πρέπει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τον υπό 
πιστοποίηση Οργανισμό πριν το Στάδιο 2 της επιθεώρησης. 

7.1.5 Η μη επίτευξη των στόχων της επιθεώρησης σταδίου 1 μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή ή ακύρωση του σταδίου 2 
της επιθεώρησης. Το χρονικό διάστημα μεταξύ του Σταδίου 1 και του Σταδίου 2 δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 
μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση του Στάδιο 1 επαναλαμβάνεται. 
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7.2. Στάδιο 2 : Αξιολόγηση Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
7.2.1 Το Στάδιο 2 πραγματοποιείται πάντα στις εγκαταστάσεις του υπό πιστοποίηση Οργανισμού (επιτόπια Επιθεώρηση) 

και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, αφορά δε την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του 
συστήματος διαχείρισης από τον Οργανισμό.   

7.2.2 Ο υποψήφιος Οργανισμός πληροφορείται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της επιτόπιας Επιθεώρησης και 
δεσμεύεται να παραχωρεί συνοδό για κάθε Επιθεωρητή καθ’ όλη την διάρκεια τις παρουσίας του στους χώρους 
υλοποίησης δραστηριοτήτων του Οργανισμού.  

7.2.3 Οι Επιθεωρητές της AVRV μέσα από παρατήρηση των δραστηριοτήτων, εξέταση εγγράφων και στοιχείων του 
Οργανισμού και μέσα από συνεντεύξεις με τους καθ’ ύλη αρμόδιους, διαπιστώνουν το κατά ο Οργανισμός έχει 
εφαρμόσει αποτελεσματικά το σύστημα διαχείρισης όπως αυτό έχει σχεδιαστεί, ότι το σύστημα διαχείρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου αναφοράς και ότι είναι ικανό να οδηγήσει στην επίτευξη των 
πολιτικών και των αντικειμενικών σκοπών του Οργανισμού. 

7.2.4 Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας Επιθεώρησης, οι επιθεωρητές επιζητούν τεκμηριωμένη απόδειξη της συμμόρφωσης 
ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος. Οι τεκμηριωμένες αποδείξεις 
αποτελούν μέρος της Έκθεσης Επιθεώρησης και αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας των 
σχετικών εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών μέσω των οποίων μπορεί να αποδειχθεί η ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του προτύπου ή/και των σχετικών νόμων και κανονισμών.  

7.2.5 Είναι πολιτική της AVRV και των εκπαιδευμένων Επιθεωρητών της να δημιουργούν ένα κλίμα απόλυτης 
αμεσότητας και ειλικρίνειας μεταξύ της ομάδας Επιθεώρησης και του προσωπικού του Οργανισμού 
(επιθεωρούμενοι) κατά την διάρκεια της επιθεώρησης.  

7.2.6 Με την ολοκλήρωση της επιτόπιας Επιθεώρησης, ο Επικεφαλής της ομάδας Επιθεώρησης ενημερώνει τον 
εκπρόσωπο της Διοίκησης του Οργανισμού για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και παραδίδει απόσπασμα της 
Έκθεσης Επιθεώρησης που περιέχει τις Μη-συμμορφώσεις και τις τυχόν Ευκαιρίες Βελτίωσης που εντοπίστηκαν. Η 
διαχείριση των Μη-Συμμορφώσεων από τον Οργανισμό γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 
του παρόντος κανονισμού. Η πλήρης τεκμηρίωση της επιθεώρησης προωθείται στον Υπ. Απόφασης Πιστοποίησης 
της AVRV.   

 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

8.1. Με την ανασκόπηση της έκθεσης Επιθεώρησης, ο Υπεύθυνος Απόφασης Πιστοποίησης της AVRV λαμβάνει την 
Απόφαση Πιστοποίησης θετική (δηλ. χορήγηση της πιστοποίησης) ή αρνητική (δηλ. άρνηση πιστοποίησης). 

8.2. Η Απόφαση Πιστοποίησης γνωστοποιείται στον υποψήφιο Οργανισμό.  
I. Στην περίπτωση που η απόφαση είναι θετική, ο Οργανισμός καταχωρείται στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Οργανισμών της AVRV. Εκδίδεται έγγραφο Πιστοποιητικό σε ειδικό χαρτί (copyright protected security paper) 
ως απόδειξη της καταχώρησης. Από την στιγμή που η απόφαση γίνει επίσημα γνωστή στον Οργανισμό αυτός 
μπορεί να ανακοινώνει την πιστοποίησή του σε πελάτες, προμηθευτές, φορείς, και λοιπά ενδιαφερόμενα 
μέρη.  

II. Στην περίπτωση που η απόφαση είναι αρνητική, τότε ζητείται από τον Οργανισμό να προσδιορίσει εγγράφως 
την αιτία της κάθε περίπτωσης μη συμμόρφωσης, να ορίσει εγγράφως την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια και 
τέλος να σχεδιάσει και εφαρμόσει την ενέργεια αυτή. Κάθε περίπτωση επανεξετάζεται από την AVRV μετά την 
συγκέντρωση αντικειμενικών αποδείξεων πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των κατάλληλων 
διορθωτικών ενεργειών.     

8.3. Αν ο Οργανισμός επιθυμεί εκπρόσωπος της AVRV μπορεί να παραστεί (χωρίς χρέωση) σε επίσημη τελετή 
παράδοσης του Πιστοποιητικού. 

8.4. Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης είναι διαθέσιμη προς έλεγχο στην πρώτη επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αμεροληψίας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Επιτροπή Αμεροληψίας εγείρει ένσταση, ενημερώνεται 
άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της AVRV, διεξάγεται διερεύνηση του θέματος και εφόσον απαιτείται ενημερώνεται ο 
πιστοποιημένος Οργανισμός, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν επανάληψη της επιθεώρησης χωρίς πρόσθετη χρέωση του οργανισμού 

8.5. Το έγγραφο Πιστοποιητικό που εκδίδεται αναφέρεται σε 3ετή κύκλο πιστοποίησης και ισχύει μέχρι την επόμενη 
επιθεώρηση επιτήρησης.   

 
9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

9.1. Επιθεωρήσεις Επιτήρησης γίνονται ετησίως (ή ανά έξι μήνες κατόπιν σχετικού αιτήματος του πιστοποιημένου 
Οργανισμού) για όλο τον 3ετή κύκλο πιστοποίησης. Η ακριβής ημερομηνία των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης ορίζεται 
ύστερα από επικοινωνία του εκπροσώπου της AVRV με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού. 

9.2. Η πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης που ακολουθεί την αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης πραγματοποιείται πριν 
από την λήξη δωδεκαμήνου από την ημερομηνία της απόφασης αρχικής πιστοποίησης 

9.3. Σκοπός των Επισκέψεων Επιθεώρησης Επιτήρησης είναι η επαλήθευση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
Συστήματος και της συνεχούς βελτίωσής του. Ένα πρόγραμμα της Επιθεώρησης αποστέλλεται στον Οργανισμό 
πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. 

9.4. Ο Υπεύθυνος Απόφασης Πιστοποίησης της AVRV έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υλοποίηση έκτακτης 
Επιθεώρησης ή την αύξηση της συχνότητας των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
I. αλλαγές στον πιστοποιημένο Οργανισμό ή στο Σύστημά του   
II. για την διερεύνηση παραπόνων (από πελάτες του πιστοποιημένου Οργανισμού, από ελεγκτικές αρχές ή 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον από την εν λόγω Πιστοποίηση).    
III. για την επαλήθευση εφαρμογής σχετικών διορθωτικών ενεργειών.  

9.5. Το κόστος για την υλοποίηση τυχόν έκτακτων Επιθεωρήσεων βαρύνει τον πιστοποιημένο Οργανισμό. 
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9.6. Ο πιστοποιημένος Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις και 
προβλέψεις ώστε να είναι πάντοτε εφικτή η υλοποίηση των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης στις προγραμματισμένες 
περιόδους του 3ετούς κύκλου πιστοποίησης. Μη αποδοχή η αδυναμία αποδοχής μιας Επιθεώρησης Επιτήρησης 
από πλευράς του πιστοποιημένου Οργανισμού οδηγεί σε δέσμευση ή/και ακύρωση της Πιστοποίησης. 

9.7. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων επιτήρησης ανακοινώνονται στον Οργανισμό και προωθούνται στην AVRV 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7.2.6 

9.8. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων επιτήρησης μπορεί να επανεκδοθεί το έγγραφο Πιστοποιητικό σύμφωνα 
με τις συμβατικές διευθετήσεις. 

 
10. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Τα ευρήματα της Επιθεώρησης  κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
10.1. Μη-Συμμόρφωση (ΜΣ): 

Ευρήματα αυτής της κατηγορίας αφορούν τις εξής περιπτώσεις : 
i) μια συγκεκριμένη απαίτηση του προτύπου αναφοράς δεν ικανοποιείται από τις πολιτικές, τις πρακτικές, τις 

διαδικασίες, τις λειτουργίες ή τις δραστηριότητες του Οργανισμού.  
ii) αποτυχία στην διαχείριση νομοθετικών ή / και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν στο πεδίο 

πιστοποίησης.  
iii) Οποιαδήποτε κατάσταση που αποτελεί ή μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του παραγόμενου προϊόντος ή της  

παρεχόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας του Οργανισμού να ικανοποιεί δηλωμένες ή εννοούμενες 
απαιτήσεις (π.χ. απόκλιση από προδιαγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών τις οποίες ο Οργανισμός 
δεσμεύεται να πληροί, αθέτηση συμβατικών όρων που αφορούν την επίδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 
διακινδύνευση της υγείας και ασφάλειας του τελικού χρήστη ή των αποδεκτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, 
διακινδύνευση υποβάθμισης για το περιβάλλον, κλπ). 

iv) Κατάχρηση από πλευράς του Οργανισμού των σημάτων και ισχυρισμών Πιστοποίησης ή / και Διαπίστευσης.  
v) Εκ παραδρομής ή σκοπούμενος λανθασμένος ισχυρισμός από πλευράς του Οργανισμού σχετικά με το πεδίο ή 

την κατάσταση πιστοποίησης.  
 

Οι μη συμμορφώσεις μπορεί να κατηγοριοποιούνται σε Κύριες (Major) και Δευτερεύουσες (Minor):   
Κύρια μη συμμόρφωση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ικανότητα του 
συστήματος διαχείρισης να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
Κύριες Μη συμμορφώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν περιπτώσεις όπως : 

− Εάν υπάρχει σημαντική αμφιβολία για τον αποτελεσματικό έλεγχο των διεργασιών ή τη συμμόρφωση των 
προϊόντων/υπηρεσιών προς τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.  

− Εάν εντοπίζεται ένα αριθμός δευτερευουσών μη συμμορφώσεων που σχετίζονται με την ίδια απαίτηση και 
μπορεί να καταδείξουν αποτυχία του συστήματος  
 

Δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις χαρακτηρίζονται οι μη συμμορφώσεις που δεν επηρεάζουν την ικανότητα του 
συστήματος διαχείρισης να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  
 

10.2. Ευκαιρία για Βελτίωση 
Η ευκαιρία για βελτίωση είναι η περίπτωση όπου η ομάδα επιθεώρησης εντοπίζει μία περιοχή ή πτυχή του 
συστήματος διαχείρισης η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί προς όφελος του συστήματος διαχείρισης που 
εφαρμόζει ο Οργανισμός. 
 

11. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
11.1. Για όλες τις περιπτώσεις Μη-συμμορφώσεων ο υποψήφιος για πιστοποίηση Οργανισμός πρέπει  

i. να προσδιορίζει εγγράφως την αιτία εμφάνισης τους 
ii. να προσδιορίζει εγγράφως και να σχεδιάζει τις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη τους (διόρθωση) 
iii. να προσδιορίζει εγγράφως και να σχεδιάζει τις κατάλληλες ενέργειες για την αποτροπή της επανεμφάνισής 

τους 
iv. να προσδιορίζει την υπευθυνότητα για την εφαρμογή των ενεργειών αυτών  
v. να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ενεργειών αυτών  
vi. να εφαρμόζει τις ενέργειες αυτές 
vii. να παρέχει αντικειμενικές αποδείξεις αποτελεσματικής εφαρμογής των ενεργειών αυτών στην ομάδα 

επιθεώρησης 
 

11.2. Η αποτελεσματική εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών επαληθεύεται από την ομάδα Επιθεώρησης της AVRV 
εντός προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων ως εξής: 
11.2.1 Σε περίπτωση εντοπισμού δευτερεύουσας μη συμμόρφωσης ο Οργανισμός θα πρέπει να προτείνει τις 

διορθωτικές ενέργειες εντός 90 ημερών από την ημερομηνία εντοπισμού της μη συμμόρφωσης. Οι 
διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 
επιθεώρησης και πριν την επόμενη προγραμματισμένη επιθεώρηση. Η αποτελεσματικότητα των 
εφαρμοζόμενων διορθωτικών ενεργειών θα πρέπει να επαληθευθεί το αργότερο κατά την επόμενη 
επιθεώρηση.  

11.2.2 Σε περίπτωση εντοπισμού κύριας μη Συμμόρφωσης (Major nonconformity) τότε ο χρόνος απόκρισης του 
Οργανισμού είναι 14 ημέρες και το κλείσιμο της μη συμμόρφωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σε 
επιπλέον 14 ημέρες (συνολικός μέγιστος χρόνος 28 ημέρες). Σε περίπτωση που η αποτελεσματική 
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εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών απαιτεί περισσότερο χρόνο, τότε το πλάνο διορθωτικών ενεργειών 
θα πρέπει να περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα που απαιτούνται για το μετριασμό του ρίσκου έως ότου 
υλοποιηθούν οι τελικές διορθωτικές ενέργειες.    

11.2.3 Σε περίπτωση εντοπισμού μη συμμόρφωσης η οποία αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια 
του τελικού χρήστη του προϊόντος ή της υπηρεσίας ο χρόνος ανταπόκρισης του Οργανισμού μειώνεται 
στις 5 ημέρες από την ημερομηνία εντοπισμού της σχετικής μη συμμόρφωσης: 

11.2.4 Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης του Οργανισμού : 

− αν η μη συμμόρφωση εντοπιστεί στα πλαίσια επιθεώρησης αρχικής πιστοποίησης ή επιθεώρησης 
ανανέωσης πιστοποίησης τότε το χρονικό διάστημα για την επιβεβαίωση και επαλήθευση των 
διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών για κύριες μη συμμορφώσεις δεν μπορεί να ξεπερνά του 6 
μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ημέρας επιθεώρησης του Σταδίου 2. Διαφορετικά η 
επιθεώρηση θα πρέπει να επαναληφθεί. 

− αν η μη συμμόρφωση εντοπιστεί στα πλαίσια επιθεώρησης επιτήρησης η Πιστοποίηση αναστέλλεται 
χωρίς άλλη ενημέρωση του πιστοποιημένου Οργανισμού. 

11.2.5 Η απόφαση πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να ολοκληρωθεί όταν:  

− Έχουν προσδιορισθεί και σχεδιασθεί πλάνο για τις Δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις και αυτό έχει 
γίνει αποδεκτό 

− Έχουν κλείσει αποτελεσματικά όλες οι Κύριες μη συμμορφώσεις 
11.2.6 Η επαλήθευση της αποτελεσματικής εφαρμογής γίνεται είτε μέσω επαναληπτικής επίσκεψης της ομάδας 

επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού είτε μέσω της υποβολής από τον Οργανισμό 
τεκμηριωμένων αποδεικτικών εφαρμογής. Ο τρόπος επαλήθευσης γνωστοποιείται στον Οργανισμό. 

11.3. Ο εντοπισμός μιας μη συμμόρφωσης και η ακόλουθη άρνηση ή αδυναμία του Οργανισμού να προσδιορίσει, 
σχεδιάσει και εφαρμόσει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες όπως ορίζεται στις παραγράφους 11.1 και 11.2 είναι 
δυνατό να οδηγήσουν σε περιορισμό του πεδίου πιστοποίησης του Οργανισμού (βλ. παράγραφο 13) έτσι ώστε το 
πεδίο πιστοποίησης να ταυτίζεται πάντοτε με το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης. 
 

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) 
12.1. Ο σκοπός της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης είναι να επιβεβαιώσει τη συνέχιση της συμμόρφωσης και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης στο σύνολό του, καθώς και τη συνεχιζόμενη συνάφεια με το πεδίο 
πιστοποίησης και την πλήρη εφαρμογή του μετά τη λήξη του προηγούμενου κύκλου πιστοποίησης. Η επιθεώρηση  
επαναπιστοποίησης σχεδιάζεται και πραγματοποιείται για να αξιολογηθεί η συνεχιζόμενη εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων του σχετικού προτύπου αναφοράς ή άλλου κανονιστικού εγγράφου. Η επιθεώρηση σχεδιάζεται και 
πραγματοποιείται σε εύθετο χρόνο για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανανέωση πριν από την ημερομηνία λήξης του 
πιστοποιητικού. 

12.2. Οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των προηγούμενων εκθέσεων 
επιθεώρησης επιτήρησης και την εξέταση της επίδοσης του συστήματος διαχείρισης στο σύνολο του τελευταίου 
κύκλου πιστοποίησης. 

12.3. Οι δραστηριότητες της επιθεώρησης Επαναπιστοποίησης μπορεί να χρειαστεί να περιλαμβάνουν και στάδιο 1, σε 
περιπτώσεις όπου υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού, στον ίδιο τον οργανισμό 
ή το πλαίσιο στο οποίο το σύστημα διαχείρισης λειτουργεί (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία) 

12.4. Εφόσον οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης ολοκληρωθούν επιτυχώς πριν από την ημερομηνία λήξης της 
υφιστάμενης πιστοποίησης, η ημερομηνία λήξης της νέας πιστοποίησης μπορεί να βασίζεται στην ημερομηνία 
λήξης ισχύος της υφιστάμενης.  

12.5. Οι  διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες για την άρση των τυχόν μη συμμορφώσεων πρέπει να εφαρμοστούν από 
τον οργανισμό εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών διαστημάτων (βλ παρα. 11) και να επαληθευτούν από την 
ομάδα πριν από τη λήξη της πιστοποίησης. 

12.6. Όταν οι δραστηριότητες επαναπιστοποίησης ολοκληρώνονται με επιτυχία πριν από την ημερομηνία λήξης της 
υφιστάμενης πιστοποίησης, η ημερομηνία λήξης της νέας πιστοποίησης είναι με βάση την ημερομηνία λήξης ισχύος 
της υφιστάμενης πιστοποίησης. Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μπορεί να είναι η ίδια ή μετά από την 
απόφαση για επαναπιστοποίηση. 

12.7. Εάν οι δραστηριότητες για την επαναπιστοποίηση δεν έχουν ολοκληρωθεί ή/και δεν έχουν επαληθευτεί τυχόν 
διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες ως αποτέλεσμα κύριων μη συμμορφώσεων που διατυπώθηκαν κατά την 
επιθεώρηση πριν από την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης, η ισχύς της η πιστοποίηση δεν μπορεί να 
επεκταθεί. Ο Οργανισμός  ενημερώνεται σχετικά και επεξηγούνται οι συνέπειες. 

12.8. Η πιστοποίηση μπορεί να αποκατασταθεί εντός 6 μηνών υπό την προϋπόθεση ότι οι εκκρεμούσες δραστηριότητες 
έχουν ολοκληρωθεί, διαφορετικά πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιθεώρηση όπως για το στάδιο 2 της αρχικής 
επιθεώρησης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού είναι η ημερομηνία της απόφασης ή μετά την 
απόφαση για επαναπιστοποίηση και η ημερομηνία λήξης βασίζεται στην ημερομηνία λήξης του προηγούμενου 
κύκλου πιστοποίησης 

 
13. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ) 

Αλλαγή στο πεδίο πιστοποίησης μπορεί να προκύψει από αλλαγή στα προϊόντα / υπηρεσίες, διεργασίες ή τις 
εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Οργανισμού. Περιπτώσεις αύξησης του πεδίου πιστοποίησης πρέπει να διαχειρίζονται 
ως μια νέα διαδικασία πιστοποίησης (υποβολή αιτήματος πιστοποίησης).  
 
Μείωση του πεδίου πιστοποίησης μπορεί να προέλθει κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων επιτήρησης σαν αποτέλεσμα: 



 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης 

 

Έκδοση 11η  (03/2019) - σελ 8 από 11 

I. Άρνησης ή αδυναμίας του πιστοποιημένου Οργανισμού να σχεδιάσει και εφαρμόσει εγκαίρως κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες για περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί μη συμμορφώσεις. 

II. Κατάργησης παροχής ορισμένων προϊόντων / υπηρεσιών από πλευράς του πιστοποιημένου Οργανισμού.  
III. Διακοπής ορισμένων δραστηριοτήτων / διεργασιών ή παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων από πλευράς του 

πιστοποιημένου Οργανισμού.  
 
Αύξηση ή μείωση του πεδίου πιστοποίησης οδηγεί σε ανασκόπηση και αν απαιτείται τροποποίηση της Σύμβασης. 

 
14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Ο πιστοποιημένος Οργανισμός υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την AVRV για κάθε αλλαγή η οποία μπορεί να επιφέρει 
αλλαγές στο πεδίο πιστοποίησης και τη διεργασία της επιθεώρησης. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να αφορούν: 
I. Στο μέγεθος του Οργανισμού 
II. Στη δομή και την οργάνωση 
III. Στο νομικό καθεστώς 
IV. Στη διεύθυνση ή/και τις εγκαταστάσεις 
V. Σε τροποποιήσεις του συστήματος διαχείρισης και των διεργασιών που εφαρμόζει 
Για τις ως άνω περιπτώσεις καθώς και για κάθε άλλη αλλαγή, η AVRV διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων που είναι σχετικές με τη διαδικασία πιστοποίησης και επιτήρησης. Αυτή η επαλήθευση μπορεί 
να γίνει με τη μορφή μίας επιπρόσθετης επιθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού ή με 
αύξηση του χρόνου επιθεώρησης επιτήρησης ή ανανέωσης πιστοποίησης. 

 
15. ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ AVRV 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Το Πιστοποιητικό και το σήμα Πιστοποίησης παραμένουν στην ιδιοκτησία της AVRV και μπορούν να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
15.1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το  

έγγραφο Πιστοποιητικό, ισχυρισμούς Πιστοποίησης και το Σήμα Πιστοποίησης της AVRV για εμπορικούς λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για διαφημιστικού σκοπούς. 

15.2. Tο έγγραφο Πιστοποιητικό, οι ισχυρισμοί Πιστοποίησης και το Σήμα Πιστοποίησης της AVRV δεν επιτρέπεται να 
εμφανίζεται σε οποιαδήποτε προϊόν ή συσκευασία προϊόντων καθώς επίσης και οποιαδήποτε έγγραφα εάν δίδεται 
η εντύπωση ότι το ίδιο το προϊόν πιστοποιείται ή ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με άλλες νομοθετικές ή 
τυποποιητικές απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που πιστοποιήθηκαν. 

15.3. Το δικαίωμα χρήσης του έγγραφου Πιστοποιητικού, του ισχυρισμού Πιστοποίησης και του Σήματος Πιστοποίησης 
λήγει αυτόματα μόλις παύσει η ισχύς της Πιστοποίησης. 

15.4. Το Σήμα Πιστοποίησης της AVRV και ο ισχυρισμός Πιστοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
συνδυασμό με ένα εν ισχύ Πιστοποιητικό της AVRV με αναφορά στο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Τα 
στοιχεία πρέπει να είναι σαφή σχετικά με το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος 
Πιστοποίησης και του ισχυρισμού Πιστοποίησης εκχωρείται μόνο για τη διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης.  

15.5. Το Σήμα Πιστοποίησης της  AVRV και ο ισχυρισμός Πιστοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς 
σκοπούς, π.χ. στα έγγραφα αλληλογραφίας και στο διαφημιστικό υλικό όπως τα φυλλάδια, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του οργανισμού, στα αυτοκίνητα του οργανισμού. Μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί σε 
εκείνα τα μέρη της δομής του Οργανισμού που εντάσσονται στο πεδίο πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, το Σήμα 
Πιστοποίησης και ο ισχυρισμός Πιστοποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε 
προϊόν ή υπηρεσία κατά τρόπο ώστε υπονοεί ότι το ίδια το προϊόν ή η υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί από την AVRV.  

15.6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του Σήματος Πιστοποίησης της AVRV και του ισχυρισμού Πιστοποίησης σε άλλα 
πιστοποιητικά που σχετίζονται με το προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία όπως εκθέσεις δοκιμών εργαστηρίων, 
εκθέσεις ελέγχου, πιστοποιητικά δεξιοτήτων προσωπικού, καθώς επίσης σε έγγραφα μελέτες, σχέδια, κλπ, τα οποία 
αποτελούν το προϊόν/υπηρεσία (ή μέρος αυτών) που παρέχει ο πιστοποιημένος Οργανισμός.  

15.7. Το δικαίωμα χρήσης του έγγραφου Πιστοποιητικού και του Σήματος Πιστοποίησης της AVRV καθώς και της 
διατύπωσης ισχυρισμών Πιστοποίησης παύει να ισχύει στις περιπτώσεις ακύρωσης, αναστολής ή απόσυρσης 
καθώς επίσης και με τη λήξη της Σύμβασης. Ο Οργανισμός απαγορεύεται να κάνει χρήση του Πιστοποιητικού και 
του Σήματος Πιστοποίησης για διαφημιστικούς σκοπούς μόλις παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
Πιστοποίησης για οποιοδήποτε λόγο.  

15.8. Τα σήματα / λογότυπα πιστοποίησης / διαπίστευσης τρίτων μερών συμπεριλαμβανομένων των συστατικών μερών  
των σημάτων αυτών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αρμόδιου 
παρόχου των σημάτων αυτών. 

15.9. Η AVRV και οι εξωτερικοί πάροχοι σημάτων διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για τις 
παραβάσεις των κανονισμών τους για τα σήματα, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παραβίασης: α) γραπτή 
προειδοποίηση, β) γραπτή προειδοποίηση με όρους, γ) απειλή για  απόσυρση της πιστοποίησης, δ) απόσυρση του 
πιστοποιητικού, ε) έκτακτη λήξη της Σύμβασης πιστοποίησης εκ των ενός από τα δύο μέρη. 

15.10. Το Πιστοποιητικό διατίθεται στον πιστοποιούμενο Οργανισμό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Σήμα 
Πιστοποίησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

15.11. Δεν επιτρέπεται η χρήση του πιστοποιητικού ή αναφορά στην πιστοποίηση με παραπλανητικό ή ψευδή τρόπο. 
15.12. Σε περίπτωση μείωσης ή άλλου είδους μεταβολής του πεδίου πιστοποίησης ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να 

προσαρμόσει κατάλληλα τους ισχυρισμούς πιστοποίησης. 



 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης 
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15.13. Σε γενικές γραμμές ο Πιστοποιημένος Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί την πιστοποίηση του με τέτοιο τρόπο που θα 
φέρει την AVRV ή / και το πλαίσιο πιστοποίησης σε ανυποληψία με αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστοσύνης στην 
αγορά. 

15.14. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την λήξη της Σύμβαση και η AVRV διατηρεί 
το δικαίωμα της να ενεργήσει κατάλληλα κατά οποιασδήποτε παράβασης των όρων της παρούσας παραγράφου 
(15) 

 
16. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

16.1. Η AVRV έχει το δικαίωμα να προχωρεί σε προσωρινή αναστολή της  πιστοποίησης και δέσμευση του 
πιστοποιητικού εάν συντρέξουν οι παρακάτω λόγοι : 
I. Διορθωτικές Ενέργειες δεν εφαρμόζονται εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο όρος ισχύει για τη 

σύνολο της διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης. 
II. Γίνεται παραπλανητική χρήση του Πιστοποιητικού ή του Σήματος Πιστοποίησης ή παραβίαση των διατάξεων 

της παραγράφου 15 χωρίς την επακόλουθη διορθωτική ενέργεια. 
III. O οργανισμός δεν τακτοποιεί εμπρόθεσμα βάση της σχετικής προσφοράς/ιδιωτικού συμφωνητικού τις 

οικονομικές του υποχρεώσεις προς την AVRV.  
IV. Γίνεται παραβίαση με οποιοδήποτε τρόπο του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης. 

16.2. Σε περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης η AVRV ενημερώνει επίσημα τον πιστοποιημένο Οργανισμό για τους 
λόγους της αναστολής, τη διάρκειά της και τις προϋποθέσεις άρσης της και καθιστά δημόσια διαθέσιμη την 
πληροφορία για τη δέσμευση του πιστοποιητικού του οργανισμού.   

16.3. Διεξάγεται ανασκόπηση των συνθηκών που οδήγησαν στην αναστολή και επαληθεύονται οι σχετικές διορθωτικές 
ενέργειες πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής (βλ 16.5). Κατά τη διάρκεια αναστολής ο 
πιστοποιημένος Οργανισμός δεν μπορεί να προβαίνει σε κανένα ισχυρισμό πιστοποίησης.  

16.4. Αν οι προϋποθέσεις άρσης ικανοποιηθούν εντός των αντίστοιχων χρονικών ορίων η αναστολή αίρεται. Διαφορετικά 
η AVRV είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ανάκληση του πιστοποιητικού ή σε μείωση του πεδίου εφαρμογής 
της πιστοποίησης (σε συμφωνία πάντα με τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης). 

16.5. Ο μέγιστος χρόνος αναστολής πιστοποίησης και δέσμευσης ενός πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 
μήνες.  

 
17. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

17.1. H AVRV έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το πιστοποιητικό σε περίπτωση που : 
I. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άρση της αναστολής. 
II. Ο οργανισμός δεν τηρεί το σύνολο ή μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ των οποίων είναι οι 

οικονομικοί όροι για την Πιστοποίηση όπως αυτοί αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά ή/και το Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό. 

17.2. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού δεν προβλέπεται επιστροφή τμήματος αντίτιμου πιστοποίησης και τα 
έξοδα επανάκτησης του πιστοποιητικού βαρύνουν εξολοκλήρου τον οργανισμό. 

17.3. Ο Οργανισμός μπορεί να ασκήσει έφεση έναντι της απόφασης ανάκλησης προσφεύγοντας στην Επιτροπή 
Πιστοποίησης της AVRV.  

17.4. Η AVRV μπορεί να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες για την απόσυρση της πιστοποίησης. 
 

18. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
18.1. Η Πιστοποίηση μπορεί να ακυρωθεί εάν: 

I. ο πιστοποιημένος Οργανισμός το ζητήσει εγγράφως  
II. ο πιστοποιημένος Οργανισμός διακόψει τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πεδίο Πιστοποίησης 

(βλ. παράγραφο 13).  
III. ο πιστοποιημένος Οργανισμός χρεοκοπήσει, συγχωνευτεί ή πάψει να λειτουργεί (βλ. παράγραφο 13).  
IV. Η AVRV σταματήσει τη δραστηριότητα της πιστοποίησης στην περιοχή δραστηριότητας ή διακόψει τη 

διαπίστευση της (στο πρότυπο ή πεδίο). 
18.2. Σε περίπτωση ακύρωσης της πιστοποίησης δεν προβλέπεται επιστροφή τμήματος αντίτιμου επιθεωρήσεων. 

 
19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

19.1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του υποψήφιου για πιστοποίηση ή του πιστοποιημένου Οργανισμού προς την AVRV 
και η πλήρης περιγραφή της υπηρεσίας που αυτή παρέχει αναφέρονται στην Οικονομική Προσφορά και τη 
Σύμβαση.  

19.2. Το ύψος των αντίτιμων υπολογίζεται με βάση τις απαιτήσεις απασχόλησης Επιθεωρητών ανάλογα με το μέγεθος 
του Οργανισμού και το τρέχον κόστος της ανθρωποημέρας της AVRV.  

19.3. H AVRV έχει, το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ύψος της χρέωσης των Επισκέψεων Επιθεώρησης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού βάσει του επίσημου πληθωρισμού όταν αυτό προβλέπεται στη 
σύμβαση ή την οικονομική προσφορά. 

 
20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

20.1. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύπτουν σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και επιτήρησης αντιμετωπίζονται 
αρχικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, εκτός των περιπτώσεων όπου από την ισχύουσα 
νομοθεσία επιβάλλεται να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. H AVRV δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίζει κάθε καταγγελία 
με αμεροληψία. 



 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης 

 

Έκδοση 11η  (03/2019) - σελ 10 από 11 

20.2. Ο Οργανισμός και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση έναντι οποιασδήποτε 
απόφασης σχετικής με απόδοση πιστοποίησης ή μη που λαμβάνεται από την AVRV. Παράπονα ή ενστάσεις 
σχετικά με την επίδοση ή/και την απόφαση της AVRV πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως και επωνύμως με τις 
κατάλληλες επεξηγήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αρχική εμφάνιση του λόγου για το παράπονο ή την 
ένσταση.  

20.3. Η AVRV δέχεται μόνο έγγραφες και επώνυμες ενστάσεις ή παράπονα για τις οποίες ενημερώνει μόνο τον 
εμπλεκόμενο Οργανισμό. Οποιαδήποτε πιθανή δημοσιοποίηση γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 4.5 του παρόντος κανονισμού. 

20.4. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση διαφωνιών σχετικών με την ένσταση/παράπονο, το σχετικό 
ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στη Διοίκηση της AVRV. Οι ενστάσεις πρέπει 
να είναι τεκμηριωμένες και να υποστηρίζονται από σχετικά γεγονότα και δεδομένα για να μελετηθούν από τη 
Διοίκηση, η οποία για την επίλυση των διαφορών στηρίζεται στις αρχές του κώδικα δεοντολογίας της AVRV, τις 
απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την πιστοποίηση. Για θέματα που 
αφορούν την αμεροληψία της AVRV, η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει σε σώμα την ανεξάρτητη 
Επιτροπή Αμεροληψίας και να θέσει υπόψη της όλα τα στοιχεία ώστε αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά. 

20.5. Με την παραλαβή μιας ένστασης ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της AVRV επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφερόμενο 
μέρος έχει λάβει γνώση αυτών των κανόνων.  

20.6. Σε κάθε περίπτωση γραπτής ένστασης ή παραπόνου ανασκοπείται και επαναξιολογείται ο φάκελος του 
πιστοποιημένου ή υπό πιστοποίηση Οργανισμού στο οποίο αναφέρεται η ένσταση ή το παράπονο. Στην 
περίπτωση που απαιτείται διορίζονται επιτροπές ειδικών για την τεχνική υποστήριξη των αποφάσεων. Οι 
αποφάσεις και η υλοποίησή τους τεκμηριώνονται κατάλληλα.    

20.7. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της AVRV είναι αρμόδιος για την ανασκόπηση των στοιχείων και την 
διευθέτηση των ενστάσεων ή παραπόνων καθώς επίσης και την κατάλληλη εφαρμογή των αποφάσεων. 

20.8. Η Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της AVRV τεκμηριώνει τα ευρήματά, τις συστάσεις και τις αποφάσεις και τις 
ενημερώνει όπως απαιτείται το κατά περίπτωση ενδιαφερόμενο μέρος το αργότερο εντός 2 μηνών από την 
παραλαβή της ένστασης ή του παραπόνου.  

20.9. H απόφαση της Διοίκησης της AVRV είναι οριστική και αμετάκλητη και δεσμεύει τον πιστοποιημένο Οργανισμό και 
την AVRV. Για θέματα αμεροληψίας, η απόφαση της διοίκησης στηρίζεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αμεροληψίας είναι οριστική και αμετάκλητη και δεσμεύει τον πιστοποιημένο Οργανισμό και την AVRV. 

20.10. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της AVRV έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον προσφεύγοντα με τις 
τελικές αποφάσεις.    

20.11. Στην περίπτωση που μία ένσταση ή παράπονο γίνει αποδεκτό δεν μπορεί να διατυπωθεί απαίτηση για αποζημίωση 
από την AVRV σαν αποτέλεσμα της αρχικής απόφασης που προκάλεσε την ένσταση.  

 
21. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η AVRV ενημερώνει τον πιστοποιημένο Οργανισμό σε κάθε περίπτωση αλλαγών στις απαιτήσεις πιστοποίησης έτσι ώστε 
να προγραμματιστούν οι απαραίτητες αλλαγές στο σύστημά του όπως αυτό απαιτείται από την τροποποίηση των 
απαιτήσεων πιστοποίησης. Οι ενημερωμένες ή αναθεωρημένες απαιτήσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 
των εγγράφων αναφοράς ή κατά την επόμενη προγραμματισμένη επιτήρηση. Η AVRV ενημερώνει τον Οργανισμό για τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις. 
 

22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Σε περίπτωση που η AVRV αδυνατεί να προβεί στην εκτέλεση ή ολοκλήρωση της παροχής οποιωνδήποτε υπηρεσιών που 
της έχουν ανατεθεί βάσει της Σύμβασης για λόγους και αιτίες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο της AVRV, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των πολέμων, των τρομοκρατικών 
ενεργειών, των απεργιών, των καταλήψεων, των διαδηλώσεων, της αποτυχίας του υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένου 
Οργανισμού να λάβει τις απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις / καταχωρήσεις σε μητρώα, των ασθενειών, των θανάτων, των 
παραιτήσεων προσωπικού, της αποτυχίας του υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένου Οργανισμού να εκπληρώσει 
συμβατικές του υποχρεώσεις, ανωτέρα βία, ο υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένος Οργανισμός θα αποζημιώσει την AVRV 
για :  
(a) όλες τις άνευ αποτελέσματος δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η AVRV.  
(b) το τμήμα του συμφωνημένου αντίτιμου παροχής των υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

μέχρι την διακοπή της παροχής των υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας.  
και h AVRV απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την μερική ή μη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών. 

 
23. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

23.1. Η AVRV αναλαμβάνει κατά την παροχή των υπηρεσιών να επιδεικνύει την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και 
αποδέχεται ευθύνη μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αμέλειας εκ μέρους της.   

23.2. Ο παρών Κανονισμός δεν αίρει ή περιορίζει την ευθύνη της AVRV για θάνατο ή τραυματισμό ή απάτη ή 
οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει ως αποτέλεσμα αμέλειας της AVRV και για το οποίο θα ήταν παράνομο να 
αρθεί ή περιοριστεί η ευθύνη της AVRV.  

23.3. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.2, η συνολική ευθύνη της AVRV έναντι του υπό 
πιστοποίηση ή πιστοποιημένου Οργανισμού σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από απώλεια, 
ζημία ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν, περιορίζεται για κάθε 
μεμονωμένο περιστατικό ή σειρά συνδεδεμένων περιστατικών, σε ποσό ίσο με το αντίτιμο παροχής των υπηρεσιών 
(εξαιρουμένου του ΦΠΑ) που καταβάλλεται βάσει της Σύμβαση από τον υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένο 
Οργανισμό στην AVRV. 
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23.4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.2, η AVRV δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του υπό 
πιστοποίηση ή πιστοποιημένου Οργανισμού σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή δαπάνη οποιασδήποτε 
φύσεως προκύπτει κατά την παροχή υπηρεσιών από την AVRV βάσει Σύμβασης, εκτός αν οι διαδικασίες διαιτησίας 
ξεκινήσουν εντός ενός έτους από την ημερομηνία υλοποίησης των υπηρεσιών οι οποίες οδήγησαν στην απαίτηση 
για αποζημίωση, ή στην περίπτωση απαίτησης για αποζημίωση από την μη παροχή των υπηρεσιών από την 
AVRV, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η παροχή αυτών των υπηρεσιών θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί, βάσει της Σύμβαση.  

23.5. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.2, η AVRV δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του υπό 
πιστοποίηση ή πιστοποιημένου Οργανισμού ή άλλου μέρους:    
a. απώλεια, ζημία ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτει από : (i) αποτυχία του Οργανισμού να 

συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την αποδοχή του παρόντος 
Κανονισμού, (ii) οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται ή δεν γίνεται με βάση τις Εκθέσεις ή τα Πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από την AVRV και (iii) οποιεσδήποτε λανθασμένες αναφορές περιέχονται σε Εκθέσεις ή 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την AVRV και οι οποίες οφείλονται σε ασαφείς, λανθασμένες, ελλιπείς, 
παραπλανητικές ή πλαστές πληροφορίες που παρέχονται στην AVRV.    

b. απώλεια κερδών, απώλεια παραγωγής ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, επιχειρηματική απώλεια ή κόστη 
που προέρχονται από διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια εσόδων, απώλεια ευκαιριών, 
απώλεια συμβολαίων, απώλεια προσδοκιών, απώλεια χρήσης, απώλεια προσδοκίας, απώλεια φήμης και 
πελατείας, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, κόστος ή έξοδα που προκύπτουν από ανάκληση 
προϊόντων, κόστος ή έξοδα που προκύπτουν από ενέργειες που στοχεύουν στο να μετριάσουν τις απώλειες 
και απώλειες ή ζημιές που προέρχονται από αξιώσεις άλλου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων 
σχετικά με την αστική ευθύνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός.  

c. Οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσεως (είτε περιέχεται είτε δεν 
περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο (b) παραπάνω) 

23.6. Εκτός περιπτώσεων αποδεδειγμένης αμέλειας ή απάτης από πλευράς της AVRV, ο Οργανισμός αποδέχεται 
περεταίρω ότι απαλλάσσει και θα αποζημιώνει την AVRV, καθώς και την διοίκηση, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, 
τους αντιπροσώπους και υπεργολάβους της AVRV από κάθε αξίωση τρίτου μέρους (πραγματική η επαπειλούμενη) 
για απώλεια, ζημιά ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δαπανών και τα 
σχετιζόμενα κόστη από οπουδήποτε και αν αυτά προκύπτουν (i) σε σχέση με την υλοποίηση, την υποτιθέμενη 
υλοποίηση ή την μη υλοποίηση των υπηρεσιών ή (ii) από ή σε σχέση με τα προϊόντα, υπηρεσίες, διεργασίες που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της αστικής ευθύνης του 
Οργανισμού για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που παρέχει).  

23.7. Η AVRV και ο υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένος Οργανισμός δεσμεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή ασφαλιστική 
κάλυψη για τις ευθύνες τους που απορρέουν από την Σύμβαση.   

 
24. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

Σε περίπτωση όπου ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω αναφερόμενους όρους καταστεί άκυρος, η εγκυρότητα των 
υπολοίπων όρων διατηρείται.  
Η AVRV και ο Οργανισμός δεσμεύονται να αντικαθιστούν προβλέψεις του παρόντος κανονισμού που τυχόν καθίστανται 
αναποτελεσματικές με νέους όρους καταλληλότερους για την οικονομική τους επίδοση, όπου απαιτείται.  
Μεταβολές και τροποποιήσεις των όρων του παρόντος πραγματοποιούνται όταν αυτό απαιτείται για την συμμόρφωση στις 
απαιτήσεις των εγγράφων αναφοράς της πιστοποίησης και της διαπίστευσης και έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για 
αμφότερα τα μέρη. 
Η AVRV θέτει στην διάθεση όλων των ενδιαφερομένων την ισχύουσα έκδοση του παρόντος κανονισμού μέσω της 
ιστοσελίδας της. 
Ο Πιστοποιημένος Οργανισμός υποχρεούται τουλάχιστον πριν από κάθε επιθεώρηση να ενημερώνεται για την ισχύουσα 
έκδοση του Κανονισμού. Αποδοχή της επιθεώρησης συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή της τρέχουσας έκδοσης του 
κανονισμού. 

 
25. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε νομικές διαφορές που απορρέουν από την Σύμβαση ανήκει στα Δικαστήρια Αθήνας. Η 
Ελληνική νομοθεσία ισχύει αποκλειστικά. 

 
26. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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