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1.0 ΣΚΟΠΟΣ - PURPOSE  

 
Αυτή η οδηγία εργασίας παρέχει καθοδήγηση για τον έλεγχο κατά την περίοδο εφαρμογής των προληπτικών 
μέτρων για το COVID 19. 
Ο σκοπός  αυτής της οδηγίας εργασίας είναι να καθορίσει το επίπεδο εμπιστοσύνης στη διαδικασία 
πιστοποίησης του AVRV με στόχο οι ελεγκτές να εργάζονται σε καθορισμένες ασφαλείς συνθήκες τηρώντας 
της αρχές και τους κανόνες  για αξιόπιστη και συνεπή πιστοποίηση 
 
This work instruction provides guidance for auditing during the period of implementation of preventive measures regarding COVID 19.  
The purpose of this work instruction is to determine the level of confidence in the AVRV certification process in order for auditors to 
work in defined safe conditions while respecting the principles and rules for reliable and consistent certification. 
 

2.0 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - FIELD OF APPLICATION 

 
Αυτή η οδηγία εργασίας ισχύει για όλους τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την περίοδο COVID 19. 
This work instruction is applicable to all audits that are to be executed during the COVID 19 period. 

 
3.0 REFERENCE DOCUMENTS 
 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές παραπομπές: 
For the purposes of this document, the normative references given below apply : 

 
• ΕΣΥΔ ΟΕΦ-42/01/00/20.03.2020  

• IAF ID 3 Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified 
Organizations 

• IAF MD 4 - The use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment 
purposes 

• IAF ID 12 - Principles on Remote Assessment 
 
4.0 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - RESPONSIBILITIES 
 

Το προσωπικό της AVRV που συμμετέχει στις δραστηριότητες πιστοποίησης έχει την ευθύνη για την 
εφαρμογή αυτής της εργασίας. 
Ο Υπεύθυνος Ποιότητας της AVRV, σε συνεργασία με τους Επικεφαλής των σχημάτων, έχει την ευθύνη για 
την σύνταξη και την επικαιροποίηση της οδηγίας αυτής. 

The personnel of AVRV involved in certification activities have the responsibility for the implementation of this work instruction. 
The Quality Manager of AVRV, in cooperation with the Scheme Owners, has the responsibility for the update of this work instruction. 
 

 
5.0 ΟΡΙΣΜΟΙ - DEFINITIONS 
 

5.1 Remote Audit: The facilitation of assessment of the management system implemented by a certified 
organization from a location other than that being physically present. 
 
Απομακρυσμένος έλεγχος: Η διευκόλυνση της αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει ένας πιστοποιημένος 
οργανισμός από άλλη τοποθεσία εκτός από εκείνη που βρίσκεται φυσικά. 

 
5.2 Extraordinary event or circumstance: A circumstance beyond the control of the organization, 

commonly referred to as “Force Majeure” or “act of God”. Examples are war, strike, riot, political 
instability, geopolitical tension, terrorism, crime, pandemic, flooding, earthquake, malicious computer 
hacking, other natural or man-made disasters. 
Έκτακτα γεγονότα ή περιστάσεις: Μια κατάσταση εκτός ελέγχου, κοινώς αναφερόμενη ως "Ανωτέρα Βία" ή "πράξη του Θεού". 
Παραδείγματα είναι ο πόλεμος, η απεργία, οι ταραχές, η πολιτική αστάθεια, η γεωπολιτική ένταση, η τρομοκρατία, το έγκλημα, 
η πανδημία, οι πλημμύρες, ο σεισμός, η κακόβουλη ηλεκτρονική πειρατεία, άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές 
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6.0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
COVID19 - PLANNING AND INITIATING AN AUDIT DURING COVID 19 PERIOD 
 
6.1 Επιθεωρήσεις Επιτήρησης 

 

6.1.1 Είναι εφικτή η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των πελατών  
Στην περίπτωση πελατών που είναι δυνατή η υλοποίηση επιθεωρήσεων επιτήρησης με την τυπική 
διαδικασία επιθεώρησης κατά την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη λαμβάνονται τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας για τους Επιθεωρητές και τους Επιθεωρούμενους με βάση : 
- τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας όπως αυτές σε κάθε περίπτωση περιγράφονται  στην 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  
- τα τυχόν επιπλέον μέτρα που λαμβάνουν οι πελάτες για τον περιορισμό της μετάδοσης  
- μέτρα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.4 παρακάτω 
Είναι δυνατό να περιοριστεί η διάρκεια παραμονής των επιθεωρητών στον χώρο του πελάτη με την 
προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η επιθεώρηση αρχείων εφαρμογής του συστήματος, έχει οριστεί ο τρόπος 
πρόσβασης στα αρχεία του συστήματος και η ώρα ελέγχου. Ο τρόπος πρόσβασης στα αρχεία του πελάτη 
μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 
- αποστολή αρχείων εφαρμογής του συστήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την 

καθορισμένη ώρα επιθεώρησης 
- πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία του συστήματος κατά την καθορισμένη ώρα επιθεώρησης (μέσω π.χ. 

team viewer, κωδικού πρόσβασης σε ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από την εταιρεία ) 
- συνδυασμός των δύο ανωτέρω 
 
6.1.2 Οι πελάτες δεν είναι σε θέση λόγω COVID 19 να δεχτούν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τους 
Για τις περιπτώσεις πελατών για τους οποίους το «Audit program” προβλέπει επιθεωρήσεις για την περίοδο 
ισχύος των μέτρων και δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιθεώρησης όπως προβλέπεται, λόγω της έκτακτης 
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες : 
- Ανασκοπείται ο προγραμματισμός επιθεωρήσεων από τον Υπεύθυνο Απόφασης Πιστοποίησης ο 

οποίος αποφασίζει την μετάθεση της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας υλοποίησης της 
επιθεώρησης σε ημερομηνία εντός ενός εξαμήνου από την αντίστοιχη επέτειο της απόφασης αρχικής 
πιστοποίησης  η οποία μπορεί να παραταθεί έως το τέλος του ημερολογιακού έτους αν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο μετά από σχετική αιτιολόγηση η οποία καταγράφεται στο E2.2 CIS-Audit Program.  

- Δεν επιτρέπεται να παραταθεί η ισχύς της πιστοποίησης πέραν του εξαμήνου για την περίπτωση 
επιθεωρήσεων 1ης επιτήρησης μετά από την αρχική πιστοποίηση. 

- Η ισχύς των ετήσιων πιστοποιητικών που λήγουν την περίοδο των περιοριστικών μέτρων μπορεί να 
παρατείνεται για ένα εξάμηνο με ημερομηνία αναφοράς την αντίστοιχη επέτειο της απόφασης αρχικής 
πιστοποίησης  ή το τέλος του ημερολογιακού έτους ανάλογα με τον προγραμματισμό όπως περιγράφεται 
στις προηγούμενες παραγράφους 

- Για τα τριετή πιστοποιητικά ισχύει η ανωτέρω διευθέτηση (χωρίς την ανάγκη επανέκδοσης των 
πιστοποιητικών καθώς η ισχύς τους είναι τριετής) τα οποία όμως θα τεθούν σε αναστολή με την λήξη 
του εξαμήνου ή την λήξη του έτους όπως περιγράφεται ανωτέρω αν δεν έχει πραγματοποιηθεί στο 
μεταξύ η επιθεώρηση επιτήρησης 

Στην περίπτωση που ο οργανισμός, αν και δεν είναι σε θέση να δεχθεί επίσκεψη (λόγω της πολιτικής του, 
ειδικών περιορισμών στον κλάδο, αδυναμία μετάβασης στον χώρο του πελάτη λόγω περιορισμών κίνησης 
κ.λ.π.) είναι δυνατό η επιθεώρηση επιτήρησης να σχεδιαστεί σε δύο φάσεις  
- Επιθεώρηση αρχείων εφαρμογής του συστήματος η οποία μπορεί να γίνει με τους τρόπους που 

περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και εκδίδεται ενδιάμεση έκθεση επιθεώρησης 
- Επιθεώρηση εφαρμογής του συστήματος κατά την υλοποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών μόλις αρθούν 

οι αιτίες αδυναμίας επίσκεψης οπότε εκδίδεται η οριστική έκθεση επιθεώρησης. 
Στο πρόγραμμα επιθεώρησης αποτυπώνεται η μέθοδος επιθεώρησης και  ο χρόνος των δύο φάσεων. 
 
 
 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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6.1.3 Αξιολόγηση επιπτώσεων στην λειτουργία του οργανισμού από την πανδημία 
Κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης την περίοδο των περιορισμών, αξιολογείται η ανάλυση των 
επιπτώσεων στην λειτουργία του οργανισμού λόγω της πανδημίας. Για την τεκμηρίωση της 
αξιολόγησης αυτής χρησιμοποιείται το έντυπο “3-0 AVxxx XXXXXXX AUDIT REPORT ann 4.1(covid 
response)” 

 
 

 
6.2 Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης 
 
Για τις περιπτώσεις επαναπιστοποίησης στο διάστημα της περιόδου ισχύος των μέτρων εφαρμόζονται τα 
εξής κατά περίπτωση : 
 
6.2.1 Είναι εφικτή η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των πελατών  

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά με την προϋπόθεση ότι οι επιθεωρητές λαμβάνουν όλα 
τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με : 

- τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας όπως αυτές σε κάθε περίπτωση περιγράφονται  στην 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  

- τα τυχόν επιπλέον μέτρα που λαμβάνουν οι πελάτες για τον περιορισμό της μετάδοσης  
- μέτρα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.4 παρακάτω 
 
6.2.2 Οι πελάτες δεν είναι σε θέση λόγω COVID 19 να δεχτούν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τους 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το σημείο της οδηγίας “ΕΣΥΔ ΟΕΦ-42/01/00/20.03.2020” που 
αναφέρεται στην εξάμηνη παράταση. Η εξάμηνη παράταση τεκμηριώνεται με την έκδοση 
πιστοποιητικού/βεβαίωσης εξάμηνης διάρκειας με έναρξη από την ημερομηνία λήξης του κύκλου 
πιστοποίησης. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την παράταση ισχύος της πιστοποίησης είναι οι ακόλουθοι: 
 
 

1) Υπογράφεται σύμβαση που προβλέπει την υποχρέωση του πελάτη: 
A new contract is signed with the client which includes the obligation of the client: 

a) να εφαρμόζει το σύστημα  
to implement the management system 

b) να δεχθεί επιθεώρηση μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, το αργότερο εντός 6μήνου 
to accept the audit as soon as the conditions allow it, the latest within 6 months 

c) να εξοφλήσει το 50% του κόστους ανανέωσης πιστοποίησης 
to submit payment for at least 50% of the recertification cost 

 

2) Ο Υπεύθυνος Απόφασης Πιστοποίησης αποφασίζει για την παράταση ή μη ισχύος της 
πιστοποίησης συνεκτιμώντας: 
The Certification Manager of AVRV decides for the extension of the certification cycle validity taking into consideration 
the following: 

a) Το επίπεδο συμμόρφωσης καθ’ όλο τον κύκλο πιστοποίησης (εκθέσεις επιθεωρήσεων 
κύκλου)  
The level of conformance of the management system of the client during the whole certification cycle (audit 
reports of the whole certification cycle) 

b) Έκθεση Επιθεώρησης (ειδική έκθεση για την παράταση ισχύος κύκλου πιστοποίησης) 
όπου αναφέρεται το αποτέλεσμα αξιολόγησης των εξής κατ’ ελάχιστον τεκμηριωμένων  
πληροφοριών που υποβάλλει ο πελάτης: 
Audit Report (special report for the extension of the period of validity of the certification cycle) where the Lead 
Auditor documents the result of the evaluation of the following documented information submitted by the client: 

i) Πρακτικά Ανασκόπησης Διοίκησης 
Minutes of Management Review 

ii) Αξιολόγηση Συμμόρφωσης στις απαιτήσεις (ανάλογα με το εκάστοτε πρότυπο 
πιστοποίησης) 
Evaluation of compliance to the requirements (according to the certification standard) 

iii) Εκθέσεις Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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Internal Audit Reports 

iv) Αναφορές Μη συμμόρφωσης και σχετικές διορθωτικές ενέργειες 
Reports of Non-Conformance and the respective Corrective Actions 

v) Ανατροφοδότηση από Ενδιαφερόμενα Μέρη (π.χ. παράπονα πελατών, συμβάντα, 
αποτελέσματα ελέγχων κλπ) 
Feedback from interested parties (eg. customer complaints, incidents, reports on other external audits) 

vi) Σχέδιο Αντιμετώπισης της Έκτακτης Ανάγκης που οδηγεί στην αναβολή της 
Επιθεώρησης Επαναπιστοποίησης με αναφορά στα σημεία του συστήματος που 
επηρεάζονται από την εν λόγω Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Emergency Situation Action Plan specifically referring to the situation which generates the need for the 
postponement of the Recertification audit and addressing the elements of the management system which 
are affected by this situation. 

 

3) Κατά τις επιθεωρήσεις ανανέωσης ή για την απόφαση επέκτασης της διάρκειας του 
πιστοποιητικού την περίοδο των περιορισμών, αξιολογείται η ανάλυση των επιπτώσεων στην 
λειτουργία του οργανισμού λόγω της πανδημίας. Για την τεκμηρίωση της αξιολόγησης αυτής 
χρησιμοποιείται το έντυπο “3-0 AVxxx XXXXXXX AUDIT REPORT ann 4.1(covid response)” 
 

4) Ο Υπεύθυνος Απόφασης Πιστοποίησης καταγράφει την αιτιολογημένη απόφαση του στο 
“audit program” της τριετίας Ε2.2CIS – AUDIT PROGRAM. 

 

5) Το πιστοποιητικό/βεβαίωση με εξάμηνη διάρκεια αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά 
 

6) Η AVRV επικοινωνεί με τον πελάτη αμέσως μόλις αρθούν οι περιορισμοί για τον 
προγραμματισμό της επιθεώρησης στον συντομότερο χρόνο και οπωσδήποτε πριν από την 
λήξη της παράτασης. 

 

7) Η λήξη του κύκλου πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ακολουθεί τον 
προηγούμενο κύκλο. 

 

8) Μετά τη λήξη του 6μήνου, δεν δίνεται περεταίρω παράταση και η διαχείριση των 
πιστοποιήσεων μετά την λήξη αυτής εμπίπτει στους κανόνες για την αρχική επιθεώρηση. 

 
6.3 Αξιολόγηση κινδύνων από απόσταση επιθεωρήσεων  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δραστηριότητες από απόσταση επιθεώρησης στην 
διάρκεια της περιόδου περιορισμών λόγω της πανδημίας, με σκοπό την επέκταση της ισχύος 
πιστοποιητικού, εξετάζονται οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα της   διεργασίας πιστοποίησης με βάση τις 
προβλέψεις της οδηγίας IAF MD 3:2011 και αποφασίζεται η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών. Η 
σχετική αξιολόγηση τεκμηριώνεται στο Ε.ΕΚ-4-RISK ASSESSMENT FOR CONTINUING CERTIFICATION 
DUE TO EXTRAORDINARY EVENT iss 1  
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6.4 Αρχική επιθεώρηση - Initial certification audits 
 

Οι επιθεωρήσεις αρχικής πιστοποίησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την προβλεπόμενη 
επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις προστασίας που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.   
 

6.5 Πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους Επιθεωρητές  
 

Για την υλοποίηση των επιθεωρήσεων ο Επικεφαλής Επιθεωρητής ζητεί από τον πελάτη να του αποσταλούν 
για ανασκόπηση, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έγγραφα του συστήματος και  αρχεία που 
αποδεικνύουν την εφαρμογή του, για την  καλύτερη προετοιμασία της επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις με 
σκοπό τον καθορισμό και τον περιορισμό των κινήσεων όσο χρόνο διαρκεί η επιθεώρηση στις 
εγκαταστάσεις. 
 

Πριν από την επίσκεψη ο Επικεφαλής Επιθεωρητής εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα χώρου για την υλοποίηση 
της επιθεώρησης : 
- Χώρος εντός των γραφείων του πελάτη ικανού εμβαδού ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των 

αποστάσεων ασφαλείας (2m) μεταξύ του προσωπικού και τον επιθεωρητών και ο συνεχής επαρκής 
εξαερισμός 

- Αν δεν υπάρχει κατάλληλος εσωτερικός χώρος στα γραφεία του πελάτη το μέρος της επιθεώρησης που 
αφορά ανασκόπηση εγγράφων μπορεί να γίνει σε εξωτερικό χώρο εντός του περίβολου των 
εγκαταστάσεων του πελάτη, ανοικτός από τουλάχιστον 3 πλευρές 

- ο εξοπλισμός (γραφεία καρέκλες κ.λ.π.) σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων του πελάτη 
που θα χρησιμοποιηθεί κατά την επιθεώρηση πρέπει να έχει προηγουμένως απολυμανθεί  

- ο έλεγχος εγγράφων και αντικειμένων γίνεται μετά από κατάλληλη απολύμανση ή χωρίς άγγιγμα τους 
μέσω πρότερης ψηφιοποίησης (φωτογράφηση, scan) και αποστολή με email 

 

Η μετάβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη γίνεται με προσωπικό μέσο μεταφοράς κάθε επιθεωρητή. Κατά 
την διάρκεια της παραμονής στις εγκαταστάσεις του πελάτη οι Επιθεωρητές τηρούν αυστηρά τα παρακάτω 
μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, εξηγώντας με ευγένεια τον λόγο (αποφυγή διασποράς του ιού) και ζητώντας 
συγνώμη για αυτό: 
- φέρουν μαζί τους και χρησιμοποιούν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής (σαπούνι, 

απολυμαντικά, μάσκα, γάντια κ.λ.π.)   
- αμέσως μετά την είσοδο τους στην εγκατάσταση και αμέσως μετά την αποχώρηση τους απολυμαίνουν 

με αντισηπτικό διάλυμα τα χέρια τους ή τα πλένουν πολύ καλά με σαπούνι και νερό  
- διατηρούν απόσταση ασφαλείας (τουλάχιστον 2 m) από κάθε εμπλεκόμενο ή παρευρισκόμενο 
- αποφεύγουν χειραψίες με κάθε εμπλεκόμενο ή παρευρισκόμενο 
- δεν δέχονται κεράσματα (φέρουν μαζί τους τα τυχόν σχετικά απαραίτητα νερό, μικρογεύματα, καφέ κλπ.)  
- μετριάζουν κατά το δυνατό την διασπορά σταγονιδίων (δηλ. μιλούν κατά το δυνατόν αργά και 

χαμηλόφωνα αλλά όχι ψιθυριστά, αποφεύγουν δυνατά γέλια, καλύπτουν το στόμα τους με το εσωτερικό 
μέρος του βραχίονα στο ύψος του αγκώνα αν χρειαστεί να βήξουν / φταρνιστούν) 

- δεν αγγίζουν χειρολαβές, έπιπλα, πόμολα ή άλλα αντικείμενα των χώρων του πελάτη ή του προσωπικού 
του πελάτη, εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο, δεν δίνουν δικά τους αντικείμενα σε άλλους  

- χρησιμοποιούν δικά τους αντικείμενα και εξοπλισμό, ειδικότερα όσον αφορά τον προσωπικό τους 
υπολογιστή αυτός πρέπει να είναι επαρκώς φορτισμένος ώστε να μην υπάρχει ανάγκη φόρτισής του 
στην διάρκεια της επιθεώρησης 

- Τα annex 1 “Συμμετέχοντες” και το annex 3 “Ευρήματα της επιθεώρησης” αποστέλλονται στον 
εκπρόσωπο του πελάτη με email / Bluetooth, οποίος τα επιστρέφει κατάλληλα συμπληρωμένα / 
υπογεγραμμένα / σφραγισμένα και ψηφιοποιημένα (scan ή φωτογραφία) επίσης με email / Bluetooth.  

- Στην περίπτωση που απαιτηθεί η παραλαβή εγγράφων (συμβάσεις, έγγραφα της επιθεώρησης, έγγραφα 
του συστήματος κλπ)  αυτά ψηφιοποιούνται (scan / φωτογραφία) από τον εκπρόσωπο του πελάτη και 
αποστέλλονται με email ενώ τα “φυσικά” έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην AVRV.  
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6.6 Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης   
 
Με την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συντάσσει την έκθεση επιθεώρησης 
την οποία προωθεί ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο απόφασης πιστοποίησης. 

 
7.0 RECORDS /ΑΡΧΕΙΑ 

7.1 Ε.2.2     Audit program 
7.2 E 3.χχχ  Έκθεση επιθεώρησης και τα παρατήματά της 

 
8.0 History of the document /Ιστορικό του εγγράφου 
 

Nr of Issue Date Summary description of changes Section  

1 2/4/2020 Initial issue all 

    

    

 
 


