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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European 

cooperation for Accreditation EA) και του Διεθνούς Φόρουμ για τη Διαπίστευση 

(International Accreditation Forum - IAF) υιοθετεί τα έγγραφα υποχρεωτικής 

εφαρμογής που εκδίδονται από τους δύο οργανισμούς. Επίσης, το Ε.ΣΥ.Δ. ως 

Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 εφαρμόζει 

τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.    

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός του εγγράφου είναι η παροχή καθοδήγησης προς τους διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης / ελέγχου και περιβαλλοντικούς επαληθευτές προκειμένου να 

διασφαλίζεται η πλήρης, έγκαιρη και ορθή αποστολή των πληροφοριών που πρέπει 

υποχρεωτικά να υποβάλλονται στο Ε.ΣΥ.Δ. 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. 

Οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα 

πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης που έχει χορηγήσει το Ε.ΣΥ.Δ. 

Η υποβολή των πληροφοριών γίνεται ηλεκτρονικά σε αρχεία της μορφής excel. Οι 

διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης / ελέγχου και περιβαλλοντικοί επαληθευτές 

μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.ΣΥ.Δ. προκειμένου να προμηθευτούν τα 

προτεινόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.   

Σε περίπτωση μη υποβολής των πληροφοριών, η ομάδα αξιολόγησης της τρέχουσας 

ή προσεχούς αξιολόγησης θα ενημερώνεται σχετικά, προκειμένου να εκδοθεί 

αντίστοιχη μη συμμόρφωση. 

 

2.1 Φορείς Πιστοποίησης με διασυνοριακές δραστηριότητες IAF MD12:2016 

Ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης που έχει αναπτύξει διασυνοριακές 

δραστηριότητες (cross frontier activities) και έχει εκδώσει πιστοποιητικά σε 

επιχειρήσεις με έδρα στο εξωτερικό υποβάλλει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που 

περιγράφονται στο έγγραφο IAF MD12:2016, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της 

παρούσας Οδηγίας.  

Συγκεκριμένα ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να προσδιορίσει : 

i) Τις Χώρες στις οποίες έχουν εκδοθεί διαπιστευμένα πιστοποιητικά και τον Αριθμό 

των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε κάθε χώρα. 

ii) Τις Χώρες στις οποίες ο φορέας έχει γραφεία (Fixed office location) ανεξαρτήτως 

μορφής ή σχέσης με τα κεντρικά γραφεία του φορέα. 

iii) Τις Χώρες στις οποίες ο φορέας έχει απομακρυσμένο προσωπικό / συνεργάτες 

(remote personnel).  

iv) Τα γραφεία (Fixed office location) που είναι υπεύθυνα για την διενέργεια ή/και 

διαχείριση Κey Αctivities, την ακριβή δραστηριότητα που αποτελεί Κey Αctivity και τα 

γραφεία όπου γίνεται η διαχείριση του απομακρυσμένου προσωπικού που διενεργεί 

Key Activities. Ο ορισμός Κey Αctivity περιλαμβάνεται στο IAF/ILAC A5. 

v) Πώς ο φορέας διαχειρίζεται τις δραστηριότητες που διενεργούνται στα γραφεία με 

έδρα σε άλλες χώρες ή/και από το απομακρυσμένο προσωπικό. 
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Η υποβολή των ανωτέρω πληροφοριών γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, ανεξαρτήτως 

προηγούμενης σχετικής υπενθύμισης από το Ε.ΣΥ.Δ. 

 

2.2 Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 

17021-1:2015 - IAF MD15:2014 

Ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης υποβάλλει 

ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που περιγράφονται στο έγγραφο IAF MD15:2014, 

σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας Οδηγίας.  

Ο πίνακας του Παραρτήματος 2 πρέπει να συμπληρώνεται χωριστά για κάθε χώρα στην 

οποία ο φορέας έχει σχετική δραστηριότητα. Ως χώρα δραστηριοποίησης ορίζεται η 

χώρα στην οποία έχει έδρα η πιστοποιηθείσα επιχείρηση.  

Συγκεκριμένα ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει : 

i) Αριθμό εν ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους, 

ii) Αριθμό επιθεωρητών. 

iii) Αριθμό πιστοποιήσεων από μεταφορά που έγιναν αποδεκτές. 

iv) Αριθμό εκπρόθεσμων επιθεωρήσεων. 

v) Αριθμό ανθρωποημερών επιθεώρησης που έχουν διενεργηθεί. 

Η υποβολή των ανωτέρω πληροφοριών γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, ανεξαρτήτως 

προηγούμενης σχετικής υπενθύμισης από το Ε.ΣΥ.Δ.  

 

2.3 Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον Υποχρεωτικό Τομέα  

Ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης / ελέγχου που δραστηριοποιείται στον Εθνικό 

και Ευρωπαϊκό Υποχρεωτικό Τομέα υποβάλλει στο Ε.ΣΥ.Δ., μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάλογο με όλους τους ελέγχους και πιστοποιήσεις που 

πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Άρθρου 17, Υ.Α. Αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828 (ΦΕΚ 

1897/Β/27.06.2016). Ειδικά για το αντικείμενο ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, 

ισχύουν και τα αναφερόμενα στην Ε.ΣΥ.Δ. ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ και πιο συγκεκριμένα στο 

Παράρτημα Β αυτής. Για την υποβολή των ως άνω στοιχείων προτείνεται ο πίνακας του 

Παραρτήματος 3. 

 

2.4 Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012 

-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14065 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 76 του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 600/2012 της 

Επιτροπής για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με 

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο 

διαπιστευμένος περιβαλλοντικός επαληθευτής κοινοποιεί στο Ε.ΣΥ.Δ., έως την 15η 

Νοεμβρίου κάθε έτους, τις προβλεπόμενες στο εν λόγω άρθρο πληροφορίες για τους 

πελάτες του. Η δομή και η μορφή των πληροφοριών περιγράφεται στο έγγραφο της 

E.C. DG CLIMA ACTION : Kgn 10 information exchange, AVR Key guidance note No. 

II.10, Version of 19 September 2012.  
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2.5 Περιβαλλοντικοί Επαληθευτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 

1221/2009 - EMAS ΙΙΙ. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο διαπιστευμένος περιβαλλοντικός 

επαληθευτής, γνωστοποιεί στο Ε.ΣΥ.Δ. τον χρόνο και τόπο διενέργειας της 

επαλήθευσης, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από κάθε επαλήθευση. 
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Παράρτημα 1. 

 

 

Όνομα Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης:  

Ημερομηνία:        

 B C D E F G H I J K 

No 

Χώρες στις 

οποίες έχουν 

εκδοθεί 

διαπιστευμένα 

πιστοποιητικά 

Αριθμός 

πιστοποιητικών 

σε κάθε χώρα 

της στήλης Β 

Χώρες στις οποίες 

ο φορέας έχει 

γραφεία (Fixed 

office location) 

ανεξαρτήτως 

μορφής ή σχέσης 

με τα κεντρικά 

γραφεία του φορέα  

Ποια γραφεία 

είναι υπεύθυνα 

για την 

διενέργεια ή/και 

διαχείριση  Key 

Activities*;                          

Σημείωσε Χ 

Ποια είναι η 

ακριβής 

δραστηριότητα 

που αποτελεί 

key activity 

στις εγγραφές 

της στήλης Ε; 

Χώρες στις οποίες 

ο φορέας έχει  

απομακρυσμένο 

προσωπικό / 

συνεργάτες 

(remote 

personnel) χωρίς 

ύπαρξη γραφείων  

Διενεργεί το 

προσωπικό 

αυτό (στήλη 

G) key 

activities;             

Σημείωσε Χ 

Ποια είναι η 

ακριβής 

δραστηριότητα 

που αποτελεί key 

activity στις 

εγγραφές της 

στήλης H; 

Από ποια γραφεία 

γίνεται η 

διαχείριση  του 

απομακρυσμένου 

προσωπικού που 

διενεργεί Key 

Activities; 

Πώς ο φορέας 

διαχειρίζεται τις 

δραστηριότητες 

που 

διενεργούνται 

στα γραφεία της 

στήλης D και από 

το 

απομακρυσμένο 

προσωπικό της 

στήλης G (όχι key 

activities) 

1                  

  

2                   

3                   

 

 

 

*:Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.7  του προτύπου ISO/IEC 17011, οι δραστηριότητες που θεωρούνται key activities είναι γενικά:  

  -Διαμόρφωση πολιτικής, 

 - Ανάπτυξη διεργασιών ή/και διαδικασιών, 

  -Aνασκόπηση σύμβασης/αίτησης,  

  -Σχεδιασμός επιθεωρήσεων,  

  -Ανασκόπηση, έγκριση και απόφαση επί των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης 

Ανάλογα με τον τύπο του φορέα, λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές διευκρινίσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 7.5. του εγγράφου IAF/ILAC-A5
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Παράρτημα 2. 
 

 

Επωνυμία Φορέα Αξιολόγησης 

της Συμμόρφωσης:   

Χώρα Δραστηριοποίησης:   

Αφορά το έτος:   

 

  

Αριθμός εν ισχύ  

διαπιστευμένων 

πιστοποιητικών 

έως το τέλος 

Δεκεμβρίου  

Αριθμός 

επιθεωρητών 

Αριθμός 

πιστοποιήσεων 

από μεταφορά 

που έγιναν 

αποδεκτές 

Αριθμός 

εκπρόθεσμων 

επιθεωρήσεων 

Αριθμός 

ανθρωποημερών 

επιθεώρησης που 

έχουν διενεργηθεί 

ISO 9001           

ISO 14001           

ISO 22000           
OHSAS 

18001           

ISO 27001           

ISO 50001           

ISO 13485           

ISO 20000-1           

ISO 22301           

ISO 39001           

FSSC 22000           

AGR02           

EΛOT 1429            

ΕΛΟΤ 1435           

ΕΛΟΤ 1433           

ΕΛΟΤ 1434      

ISO 37001      

ISO 15224           
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Παράρτημα 3. 

 

Όνομα Φορέα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης: 

Ημερομηνία:  

Αρ. Πιστ. / 

Ημερομηνία 

Έκδοσης 

Πιστοποιητικού 

Επωνυμία και 

Διεύθυνση 

Κατασκευαστή 

Ιδιοκτήτης 

(αν εφαρμόζεται) 

Όνομα(τα) 

Επιθεωρητή(ών) 

του Φορέα 

Προϊόν / 

Εύρος 

προϊόντων 

Διαδικασίες / 

ενότητες 

Άρθρα / 

Παραρτήματα της 

Οδηγίας / 

Διάταξης 

Εναρμονισμένα ή άλλα 

Πρότυπα ή διαδικασίες 

(εφόσον εφαρμόστηκαν) 

Τύπος του 

ελέγχου (αν 

εφαρμόζεται) 

         

         

         

         

 


