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1. Σκοπός
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται όταν µε πρωτοβουλία του Ε.ΣΥ.∆. ή ύστερα από αίτηση
φορέα, το Ε.ΣΥ.∆. προτίθεται να αναλάβει τη διενέργεια αξιολόγησης σε περιοχή, για την
οποία κρίνεται ότι δεν διατίθεται η απαραίτητη τεχνική ικανότητα. Η διαδικασία αποσκοπεί
στο να καθορίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες ώστε να είναι διαθέσιµη στο
Ε.ΣΥ.∆. η ως άνω τεχνική ικανότητα.

2. Υπεύθυνος Εφαρµογής - Εµπλεκόµενα Πρόσωπα
Υπεύθυνοι εφαρµογής της παρούσας διαδικασίας είναι ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.∆. και τα
αρµόδια ΜΥ.

3. Σχετικά Έγγραφα
Εγχειρίδιο για την Ποιότητα, Κεφάλαιο 3.1 και 7.3, ∆∆Φ παρ. 3.2 και ∆∆Ε παρ. 3.2.

4. Στάδια Ανάπτυξης
4.1 Ο Προϊστάµενος του Ε.ΣΥ.∆., έχοντας υπόψη προηγούµενη σχετική απόφαση του
Ε.ΣΥ.∆. ή αίτηση για διαπίστευση, σε αντικείµενο για το οποίο κρίνει ότι δεν διατίθεται
η κατάλληλη τεχνική ικανότητα, συµπληρώνει το Μέρος 1 του Εντύπου Ανάπτυξης
(∆ΕΠΕΣ∆-Ε1), υπόδειγµα του οποίου υπάρχει στο Παράρτηµα Α της παρούσης.
4.2 Μετά τη συµπλήρωση του Εντύπου Ανάπτυξης, αυτό διαβιβάζεται µέσω του ΜΥ στην
οµάδα εργασίας των Τµηµαταρχών της ∆ιεύθυνσης ∆ιαπίστευσης, το αντικείµενο της
οποίας είναι πλησιέστερο προς το αντικείµενο ανάπτυξης.
4.3 Ο αρµόδιος ∆ιευθυντής ∆ιαπίστευσης σε συνεργασία µε τους Τµηµατάρχες της
∆ιεύθυνσής του εξετάζει καταρχήν την καταλληλότητα της πιθανής επέκτασης του
πεδίου του Ε.ΣΥ.∆. λαµβάνοντας υπόψη τεχνικά και οικονοµικά κριτήρια. Κατά την
εξέταση αυτήν λαµβάνεται υπόψη η Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑ, ΕΑ 1/22. Ειδικά
για την επέκταση της τεχνικής ικανότητας του Ε.ΣΥ.∆. στη διαπίστευση φορέων
πιστοποίησης προσώπων λαµβάνεται υπόψη και η Κατευθυντήρια Οδηγία του
Ε.ΣΥ.∆., ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ. Σε περίπτωση αρνητική, η Υπηρεσία ενηµερώνει τον
αιτούντα σχετικά. Σε περίπτωση θετική, εξετάζει κατά πόσον είναι αναγκαία η
συγκρότηση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής και σε καταφατική περίπτωση εισηγείται
κατάλληλα στο Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ.∆., ο οποίος και αποφασίζει σχετικά, µε
γνωµοδότηση όπου κριθεί απαραίτητο µε την έννοια της συµµετοχής των
ενδιαφεροµένων µερών από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.

4.4 Η οµάδα εργασίας ή η ad hoc επιτροπή, καταρτίζει πρόγραµµα ενεργειών, που
χρειάζονται για την ανάπτυξη του νέου αντικειµένου, συµπληρώνει το Μέρος 3 του
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Εντύπου Ανάπτυξης, το οποίο υποβάλλεται στο Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ.∆. για
έγκριση.

4.5 Το πρόγραµµα ενεργειών µπορεί να περιλαµβάνει ενέργειες, όπως:
•
•
•

•
•

Την προµήθεια υλικού τεκµηρίωσης (πρότυπα, οδηγίες, κανονισµοί κ.τ.λ.)
Την ανάπτυξη µεθοδολογίας, συµπεριλαµβανοµένων κατευθυντηρίων οδηγιών
για τη διενέργεια της αξιολόγησης στο νέο αντικείµενο.
Τη συνεργασία µε άλλο φορέα διαπίστευσης, µέλος της MLA της ΕΑ. Η
συνεργασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει :
• την παροχή συµβουλών,
• τη διενέργεια κοινής αξιολόγησης,
• την απασχόληση κατάλληλου αξιολογητή.
Την επιλογή νέων, κατάλληλων αξιολογητών ή εµπειρογνωµόνων.
Την επιµόρφωση όλων των εµπλεκοµένων στη διεργασία της διαπίστευσης.

4.6 Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, εφαρµόζονται οι καθιερωµένες από το Ε.ΣΥ.∆.
διαδικασίες.
4.7 Μετά την έγκριση του προγράµµατος ανάπτυξης, αρχίζει η υλοποίησή του, µε ευθύνη
του Προϊσταµένου του Ε.ΣΥ.∆., ο οποίος συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε την
αρµόδια οµάδα εργασίας ή ad hoc επιτροπή.

4.8 Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιµέρους σταδίου του προγράµµατος, διενεργείται από
την αρµόδια οµάδα εργασίας ή ad hoc επιτροπή έλεγχος και επικύρωση του
αντίστοιχου αποτελέσµατος και ενηµερώνεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
από τον Υ∆Π, όπου είναι εφαρµόσιµο.

4.9 Με την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών, διενεργείται συνολική αξιολόγηση
των ενεργειών από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, τον Υ∆Π, το Προϊστάµενο του
Ε.ΣΥ.∆., και την οµάδα εργασίας, τα αποτελέσµατα της οποίας καταγράφονται στο
Μέρος 4 του Εντύπου Ανάπτυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Έντυπο Ανάπτυξης
1. Γενικά Στοιχεία
Πρωτοβουλίας
του Ε.ΣΥ.∆.
Επωνυµία
Φορέα
(αν εφαρµόζεται)
Ηµεροµηνία

∆οκιµής

Η ανάπτυξη γίνεται κατόπιν
(Σηµειώνεται Χ στην αντίστοιχη θέση)
Αίτησης Φορέα

Αριθ. Απόφασης Ε.ΣΥ.∆. (ή
Πρωτοκόλλου)
Το νέο αντικείµενο (ή η αίτηση) αφορά αξιολόγηση :
(Σηµειώνεται Χ στην αντίστοιχη θέση)

∆ιακρίβωσης

Πιστοποίησης
/ Ελέγχου
Προϊόντος

Πιστοποίησης
Συστήµατος

Πιστοποίηση
προσώπων

Επαλήθευση

Άλλη
Περίπτωση

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειµένου / Αιτούµενης ∆ιαπίστευσης
α/α

Περιγραφή

Πρότυπο / Μέθοδος / ∆ιάταξη

Παρατηρήσεις

1
2
3
4
Ο
Προϊστάµενος
του Ε.ΣΥ.∆.

Ηµεροµηνία

2. Αρχική Επεξεργασία
Αρµόδια Οµάδα
Ηµεροµηνία
Εργασίας
Συζήτησης
Είναι αναγκαία η συγκρότηση ad hoc Τεχνικής Επιτροπής;
(Σηµειώνεται Χ στην αντίστοιχη θέση)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(αν ναι, προχωρεί η συµπλήρωση του
πίνακα)

(αν όχι, εκτελείται η ενότητα 3)

Αιτιολόγηση αναγκαιότητας
συγκρότησης της ad hoc
Προτεινόµενη σύνθεση της
ad hoc
Ο ∆ιευθυντής ∆ιαπίστευσης
Έγκριση του
Προϊσταµένου του
Ε.ΣΥ.∆.
Παρατηρήσεις

Ηµεροµηνία
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3. Πρόγραµµα Ανάπτυξης
Αρµόδια Οµάδα
Εργασίας / ad hoc
Επιτροπή
α/α

Περιγραφή Σταδίου

Ηµεροµηνία Στόχος

Ηµεροµηνία
Συζήτησης

Εκτιµώµενο

Παρατηρήσεις

κόστος
1

Προµήθεια υλικού τεκµηρίωσης

2

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας

3

Συνεργασία µε άλλο φορέα διαπίστευσης

4

Επιλογή αξιολογητών / εµπειρογνωµόνων

5

Επιµόρφωση (ΜΥ, αξιολογητής)

6

Ανασκόπηση / τροποποιήσεις / αλλαγές

7

Επικύρωση

8

Ένταξη στο Σ∆Π

9

Συνολικό εκτιµώµενο κόστος

Έγκριση από
Προϊστάµενο του Ε.ΣΥ.∆.
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4. Ανασκόπηση της Ανάπτυξης
Αρµόδιος

Ηµεροµηνία

Υπογραφή

Παρατηρήσεις

Ο Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

Ο Υπεύθυνος
∆ιαχείρισης της
Ποιότητας
Ο ∆ιευθυντής
∆ιαπίστευσης

Ο Προϊστάµενος του
Ε.ΣΥ.∆.
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