
Έκδοση :  01 Ημερομ. Έκδοσης : 30-04-2002 Κωδικός Εγγράφου 

Αναθεώρηση : 05 Ημερομ. Αναθεώρησης : 15-9-2017 ΕΣYΔ    ΔΗΛΩΣΗ 

 

Υπεύθυνος Σύνταξης Υπεύθυνος Έγκρισης Σελίδα 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. 1 από 1 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΜΕΛΗ ΔΣ / ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ /  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ / ΣΤΕΛΕΧΗ Ε.ΣΥ.Δ. / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.ΣΥ.Δ.) 

Ο/Η υπογράφ(ων/ουσα)……..………………………………………………………………, δηλώνω ότι: 
 
1.  Θα συμμορφώνομαι  με τις διοικητικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του Εθνικού 

Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σχετικές με τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης. 
 
2. Θα χειρίζομαι ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 

προσωπικού   χαρακτήρα, των εγγράφων τα οποία  παραλαμβάνονται από εμένα (και τα οποία 
αφορούν αιτούντα διαπίστευση). Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως 
……………………………………….. ……………….……………………………………………………. του 
Ε.ΣY.Δ. δεν θα αποκαλύπτω τις  πληροφορίες αυτές σε οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης / 
ελέγχου / επαλήθευσης / περιβαλλοντικό επαληθευτή / εργαστήριο / διοργανωτή ΔΣΔΙ (εφεξής 
φορέα), τώρα ή στο μέλλον. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτές για προσωπικό μου όφελος. 

 
3. Δεν θα αποκαλύπτω πληροφορίες, που προέρχονται από τις εργασίες του Ε.ΣY.Δ. ή μέρος  αυτών  

και δεν θα  εκφράζω τυχόν σχόλια  ή απόψεις μου, παρά μόνον στον φορέα για τον οποίο γίνεται η 
αξιολόγηση και στα αρμόδια όργανα του Ε.ΣY.Δ. σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του 
Ε.ΣY.Δ.. Επίσης, δεν θα αποκαλύπτω πληροφορίες, σχόλια ή απόψεις σε τρίτο πρόσωπο, εκτός 
εάν είμαι εξουσιοδοτημένος γραπτώς να το κάνω, τόσο από το Ε.ΣY.Δ. όσο και από  τον φορέα που 
αξιολογείται. 

 
4. Θα τηρώ το υλικό τεκμηρίωσης που θα λάβω από το Ε.ΣY.Δ. και το οποίο θα αφορά αιτούντα 

διαπίστευση, με ασφαλή τρόπο και θα το επιστρέφω στο Ε.ΣY.Δ. μετά από την ολοκλήρωση των 
εργασιών για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης αίτησης για διαπίστευση.   

 
5. Θα ενεργώ με αμεροληψία και διαφάνεια, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός μου έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται το κύρος του Ε.ΣΥ.Δ. και να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ε.ΣΥ.Δ. 
και των ενδιαφερόμενων μερών. 

 
6. Διατηρώ το δικαίωμα να τηρώ ενήμερο το Ενδιαφερόμενο Μέρος το οποίο εκπροσωπώ στα όργανα 

του Ε.ΣΥ.Δ., για τα θέματα εκείνα τα οποία τον αφορούν.  
 
7. Δεν θα λαμβάνω μέρος στις συζητήσεις των θεμάτων στα όργανα του Ε.ΣY.Δ., στις περιπτώσεις 

που θα έχω κάποια σχέση ή ανάμιξη με τον φορέα που αξιολογείται ή με συνδεόμενο με αυτόν 
φορέα.  

 
8. Δεν παρέχω σε ενδιαφερόμενους, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικές με τη λήψη ή τη διατήρηση 

της διαπίστευσης. 
 
9. Δεν θα δέχομαι οποιοδήποτε κίνητρο ή παροχή από τον φορέα, στην αξιολόγηση του οποίου 

μετέχω εκ μέρους του Ε.ΣΥ.Δ. ή από αντιπροσώπους του φορέα ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 
 
 
10. Δεν θα ενεργώ ενάντια  στο κύρος και στα συμφέροντα του Ε.ΣY.Δ., τα οποία και θα προσπαθώ να 

διαφυλάξω. 
  
11. Σε περίπτωση εξεταζόμενης τυχόν αθέτησης όρου της παρούσας δήλωσης, θα συνεργάζομαι 

πλήρως κατά  τη διερεύνηση του θέματος. 
 
 
 Όνομα  :………………………………………………………… 
 
     Υπογραφή:…………………………………………………….. 
 
     Ημερομηνία:…………………………………………………… 


