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Οργανισμοί Διαπίστευσης

Το δικαίωμα των Οργανισμών

Πιστοποίησης να αξιολογούν

και να πιστοποιούν εταιρείες

προέχεται από την αξιολόγηση

την οποία υφίστανται αυτοί από

τους Οργανισμούς

Διαπίστευσης.

Οι Οργανισμοί Διαπίστευσης

είναι κρατικοί φορείς οι οποίοι

ελέγχουν τους Οργανισμούς

Πιστοποίησης και τους δίνουν

το δικαίωμα της έκδοσης

πιστοποιητικών με ισχύ στη

συγκεκριμένη χώρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η

πρώτη χώρα η οποία

αναγνώρισε την ανάγκη για τη

Διαπίστευση Οργανισμών

Πιστοποίησης Συστημάτων

Διασφάλισης Ποιότητας

Αξιολογήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους

Οργανισμούς Πιστοποίησης διενεργούνται με σκοπό τον

εντοπισμό της συμμόρφωσης ή μη της εταιρείας με τις

απαιτήσεις σχετικών προδιαγραφών. 

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει βάσει των απαιτήσεων

οποιασδήποτε προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης

πελάτη. Η παρούσα παρουσίαση θα περιοριστεί στις

απαιτήσεις της σειράς 

ISO 9000.

Για την αξιολόγηση και πιστοποίηση οι οργανισμοί

πιστοποίησης αμείβονται από την εταιρεία η οποία

αξιολογείται.
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(Σ.Δ.Π.).

Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ίδρυσε

και χρηματοδοτεί το Ν.Α.C.C.B. (National

Accreditation Council for Certification Bodies).

Σκοπός του Ν.Α.C.C.Β. είναι η διαπίστευση δηλ.

αναγνώριση Οργανισμού Πιστοποίησης

Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας εντός του

Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ν.Α.C.C.B. έχει θέσει

κριτήρια για την λειτουργία του Οργανισμού

Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης

Ποιότητας ήτοι του τρόπου με τον οποίο ελέγχουν

και αξιολογούν τα Συστήματα Διασφάλισης

Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) των εταιρειών.

Η συμμόρφωση με τα κριτήρια προκύπτει από

συνεχείς ελέγχους με αποτέλεσμα την

αναγνώριση του Οργανισμού Πιστοποίησης Σ.Δ.Π.

από το Ν.Α.C.C.B. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο

Οργανισμός Πιστοποίησης Σ.Δ.Π. αποκτά το

δικαίωμα έκδοσης Πιστοποιητικών με ισχύ εντός

του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η επόμενη χώρα η οποία ίδρυσε όμοιο φορέα

Διαπίστευσης ήταν η Ολλανδία με το R.V.C.

(Raadvoor de Certificatie).

Η Γαλλία έχει ιδρύσει το Α.F.A.Q. το οποίο είναι

συγχρόνως Οργανισμός Διαπίστευσης και

Οργανισμός Πιστοποίησης. Η Ισπανία και η

Πορτογαλία ακολούθησαν το παράδειγμα της

Γαλλίας ιδρύοντας τους AFNOR και I.P.Q.

αντιστοίχως.

Άλλες χώρες που έχουν ιδρύσει Οργανισμούς

Διαπίστευσης: Ιταλία με το SINCERT, Βέλγιο με το

NAC Q/S, Η.Π.Α. με το  R.A.B., Σουηδία με το

SWEDAC, Γερμανία με το TGA/DAR και Ελβετία με

το Office Federal pour la Certification.

Με αυτήν την εικόνα η οποία έχει αναπτυχθεί στην

Ευρώπη οι Οργανισμοί Πιστοποίησης οι οποίοι

επιθυμούν να λειτουργήσουν εντός της Ευρώπης

πρέπει να διαπιστευτούν από όλους τους

αντίστοιχους κρατικούς Οργανισμούς

Διαπίστευσης γιατί δεν υπάρχει ακόμα αμοιβαία

αναγνώριση μεταξύ τους. 

Οργανισμοί Πιστοποίησης Συστημάτων

Διασφάλισης Ποιότητας 

και επιλογή τους.

Η λειτουργία των Οργανισμών Πιστοποίησης

Σ.Δ.Π. βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

ΕΝ 45012 «Γενικά Κριτήρια για Οργανισμούς

Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας» Βάσει

αυτής της προδιαγραφής έχουν αναπτυχθεί και

εφαρμόζονται διαδικασίες λειτουργίας του

Οργανισμού Πιστοποίησης Σ.Δ.Π.

Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Διαπίστευσης

διαφέρουν μεταξύ τους, και εδώ θα κάνουμε μια

σύντομη αναφορά σε ορισμένες γενικές και

χαρακτηριστικές απαιτήσεις. 

Οι Οργανισμοί Πιστοποίησης Σ.Δ.Π. έχουν

εγκεκριμένους τομείς πιστοποίησης οι οποίοι

περιγράφουν τους τύπους προϊόντων ή

υπηρεσιών που παράγονται από εταιρείες τις

οποίες μπορούν να πιστοποιήσουν. Έτσι όλοι οι

Οργανισμοί Πιστοποίησης Σ.Δ.Π. δεν μπορούν να

πιστοποιήσουν οποιαδήποτε εταιρεία.

Η ισχύς του εκδιδόμενου Πιστοποιητικού, από τον

Οργανισμό Πιστοποίησης Σ.Δ.Π. για

συγκεκριμένες χώρες αποδεικνύεται με την

ύπαρξη του χαρακτηριστικού λογότυπου του

αντίστοιχου Οργανισμού Διαπίστευσης επί του

πιστοποιητικού. Η πιστοποιούμενη εταιρεία

αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου στην

αλληλογραφία της μόνο και όχι πάνω στα

προϊόντα.

Κατά την πιστοποίηση δεν απαιτείται να

πιστοποιηθούν οι ενέργειες της εταιρείας που

οδηγούν στην παραγωγή όλων των προϊόντων.

Είναι δυνατή η πιστοποίηση μέρους των

δραστηριοτήτων της εταιρείας βάσει του είδους

των παραγόμενων προϊόντων.

Έτσι ως παράδειγμα εταιρεία παραγωγής χημικών
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