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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ    Hμερομηνία ............ 

 

Φορέας Πιστοποίησης : .............................................................................. 

 

Ονομ/μο(α)  Επιθεωρητή(ων) του Φορέα Πιστοποίησης : ............................ 

 

Επωνυμία Επιθεωρηθείσας Εταιρείας : ...................................................... 

 

Χρησιμοποιηθέν Πρότυπο : .......... Αξιολόγηση/Επιτήρηση (Διαγράψτε) 

 

Αριθμός ημερών επιθεώρησης : ................... Μέγεθος Εταιρείας : ............. 

 

Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ. : ................................... ΜΥ : ................................ 

 

 

Κάλυψη σχετικού προτύπου  

 

Πρακτική γνώση του σχετικού Προτύπου 

(Σημειώσατε παραδείγματα ελλείψεων) 

 

 

Γνώση και χρήση της τεκμηρίωσης του πελάτη 

 

Γνώση  και εμπειρία σε σχέση με τα προϊόντα 

και τις διεργασίες του πελάτη 

 

 

Είναι εύκολη η απόσπαση ή η παρεκτροπή του αξιολογητή 

 

 

Διαμόρφωση του προγράμματος 

 

 

Προσήλωση στο Πρόγραμμα 

 

 

Βάθος υποβαλλομένων ερωτήσεων 

Παρακολούθηση της εξέλιξης μέχρι της εξαγωγής τελικού συμπεράσματος 

 

Μέθοδος επιλογής δειγμάτων, δηλ. αριθμός, έκταση  

κάλύψη, σπουδαιότητα 
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Ικανότητα για χειρισμό μη συμμορφούμενων 

καταστάσεων π.χ. άσκηση πίεσης, πρόκληση 

δυσχερειών , ανεπαρκείς εξηγήσεις, ή έλλειψη 

κατανόησης από τον εκπρόσωπο του πελάτη 

 

 

 

Βάθος και δομή της συζήτησης, συνεργασία των μελών 

της ομάδας και έλεγχος από τον Επικεφαλής κατά τη 

διάρκεια των περιόδων ανασκόπησης 

 

 

Ικανότητα χειρισμού απρόβλεπτων καταστάσεων, π.χ. μη 

διάθεση συνοδού, υπερβολικές διακοπές από  

τηλεφωνήματα κ.λπ. 

 

 

Ανάγνωση της Τελικής Αναφοράς στον πελάτη και 

αξιολόγηση της συνέπειας της με την αξιολόγηση όπως  

παρακολουθήθηκε. 

 

 

Επίδοση κατά την Εναρκτήρια και την Τελική Συνεδρίαση 

από πλευράς επεξήγησης της διαδικασίας, εγγράφων 

π.χ. έντυπα μη συμμορφώσεων που θα 

χρησιμοποιηθούν, μελλοντικές διευθετήσεις κ.λπ. 
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Μόνο για δραστηριότητες επιτήρησης 

Καλύπτει ο επιθεωρητής όλες τις πλευρές του 

προγράμματος επιτήρησης, ιδιαίτερα τις προβληματικές ή 

τις μη συμμορφούμενες περιοχές που εντοπίστηκαν 

νωρίτερα, και ελέγχει ότι όλες οι διορθωτικές ενέργειες 

είναι πλήρεις , ικανοποιητικές και υλοποιούνται 

 

Περίληψη των μη συμμορφώσεων που εντοπίσθηκαν για τον επιθεωρητή(ες) από τον 

αξιολογητή του Ε.ΣΥ.Δ. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ 

 

Φορέας Πιστοποίησης : .................................... Hμερομηνία ...................... 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπεριλαμβανομένης της άποψης σου σε σχέση με την εμπιστοσύνη 

που θα επεδείκνυε ένας πελάτης για την τοποθέτηση παραγγελιών βασιζόμενος σε μία τέτοια 

επιθεώρηση. Απέδειξε η επιθεώρηση ότι ο Φορέας Πιστοποίησης μπορεί να διαμορφώσει 

καλά τεκμηριωμένες απόψεις ως προς το εάν ένα τέτοιο σύστημα προμηθευτού “καθιερώθηκε 

και διατηρήθηκε ως μέσο εξασφάλισης ότι το προϊόν ή η υπηρεσία του ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις” (παραγρ. 4.2. ISO 9001 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μέθοδος αξιολόγησης και η τελική κρίση εμπνέουν το σεβασμό της διοίκησης της 

αξιολογηθείσας εταιρείας ; 

 

 

  

Υπογραφή : ...................................... 

 

 


