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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΕΓΕΠ)
ιδρύθηκε για να επιτύχει τους παρακάτω σκοπούς:
α) Τη μελέτη, προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των επιστημονικών, οικονομικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.
β) Τη διατήρηση, βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.
γ) Την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την εγκατάσταση,
τη συντήρηση και τη βελτίωση ανάπτυξης κάθε μορφής και είδους πρασίνου.
Προκειμένου να επιτευχθούν πληρέστερα οι παραπάνω σκοποί η ΠΕΕΓΕΠ αποφάσισε να
προχωρήσει στην σύνταξη ενός πρωτοκόλλου προαιρετικών απαιτήσεων συμμόρφωσης των μελών
της με την ονομασία GREEN QUALIFIED MEMBER. Τα μέλη τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του
πρωτοκόλλου αλλά και του παρόντος κανονισμού, θα εντάσσονται μετά από ανεξάρτητη
επιθεώρηση, στο μητρώο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων του GREEN QUALIFIED MEMBER.
Η συμμόρφωση των μελών της ΠΕΕΓΕΠ με το πρωτόκολλο GREEN QUALIFIED MEMBER παρέχει τα
εξής πλεονεκτήματα:
1) διασφάλιση των πελατών (ή οποιουδήποτε λήπτη των υπηρεσιών) ότι το εγγεγραμμένο μέλος
διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό και εμπειρία στην υλοποίηση των
προσφερόμενων υπηρεσιών του
2) τεκμηριωμένη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση των έργων και
των υπηρεσιών
3) τεκμηριωμένη προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
4) διασφάλιση της τήρησης των νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν την λειτουργία του κάθε
μέλους αλλά και την υλοποίηση των έργων του
5) πιστοποίηση της εμπειρίας και επάρκειας του μέλους μέσα από την διενέργεια ανεξάρτητης
επιθεώρησης
6) άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση έργων υψηλής
ποιότητας
7) διασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στην υλοποίηση των έργων και την παροχή των
προσφερόμενων υπηρεσιών
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8) συνεχής προβολή των ενταγμένων μελών στο μητρώο GREEN QUALIFIED MEMBER, σε
επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πελάτη ή φορέα
9) Ελεγχόμενη χρήση του λογοτύπου (σήματος) του GREEN QUALIFIED MEMBER από το ενταγμένο
μέλος
10) Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών του
ενταγμένου μέλους, σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο
μητρώο
11) Συνεχής βελτίωση και αναθεώρηση των απαιτήσεων του GREEN QUALIFIED MEMBER από την
ΠΕΕΓΕΠ προκειμένου το πρωτόκολλο να γίνεται πιο ανταγωνιστικό και προσαρμόσιμο στις
αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς

ΑΡΘΡΟ 1 :

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1.1

Το παρόν έγγραφο έχει γραφτεί υπό μορφή Κανονισμού βασιζόμενο στις απαιτήσεις των
προτύπων ΕΝ 45011 & ΕΝ 45012
Ο παρόν Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των αιτούμενων μελών στο μητρώο GREEN
QUALIFIED MEMBER καθώς και τις διαδικασίες για την χορήγηση, επιτήρηση, επέκταση,
διακοπή‚ ανανέωση και ανάκληση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και κατ’ επέκταση στο
μητρώο των πιστοποιημένων μελών-επιχειρήσεων του GREEN QUALIFIED MEMBER .

1.2

Ο Κανονισμός έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΓΕΠ και
κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση θα πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΠΕΕΓΕΠ.

1.3

Ελεγχόμενα έγγραφα του παρόντος κανονισμού η τροποποίηση ή αναθεώρηση των οποίων
εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΕΓΕΠ αποτελούν τα κάτωθι:
α) ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ GREEN QUALIFIED MEMBER
β) Πρωτόκολλο GREEN QUALIFIED MEMBER
γ) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

ΑΡΘΡΟ 2 :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

2.1

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο μητρώο GREEN QUALIFIED MEMBER πρέπει υποχρεωτικά
να είναι εγγεγραμμένο και ενήμερο μέλος της ΠΕΕΓΕΠ. Στη συνέχεια υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ GREEN QUALIFIED MEMBER, σύμφωνα με το έντυπο ΕΕ01.1. σε
εξουσιοδοτημένο από την ΠΕΕΓΕΠ προσωπικό

2.2

Υπάρχουν οι παρακάτω δραστηριότητες (πεδία πιστοποίησης) στις οποίες μπορεί να
υποβάλλει αίτηση ένταξης το κάθε μέλος:
α) Υπηρεσίες κατασκευής, διαχείρισης και άρδευσης έργων πρασίνου
β) Υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάπτυξης έργων πρασίνου
γ) Υπηρεσίες παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης υλικών έργων πρασίνου
δ) Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στην έρευνα, μελέτη, επίβλεψη
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και εκτέλεση έργων πρασίνου
Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης σε παραπάνω από μια δραστηριότητες,
εφόσον τις ασκεί αποδεδειγμένα
2.3

Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται εγγράφως από το μέλος απευθείας στο εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της ΠΕΕΓΕΠ το οποίο ελέγχει την επάρκεια της αίτησης και επιβεβαιώνει τις
αιτούμενες δραστηριότητες του κάθε μέλους. Στην αίτηση ένταξης θα πρέπει υποχρεωτικά
να συμπληρώνονται από το μέλος τα εξής στοιχεία:
α) Οι ακριβείς δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται η ένταξη στο μητρώο GREEN
QUALIFIED MEMBER
β) ο Υπεύθυνος επικοινωνίας της επιχείρησης
γ) Ο επιθυμητός χρόνος επιθεώρησης
Επίσης με την υποβολή της αίτησης το μέλος επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση και
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου GREEN QUALIFIED MEMBER αλλά και
του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
3.1

Η εταιρεία PROTYPON είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή της ομάδας
επιθεώρησης και την υλοποίηση της επιθεώρησης ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος Κανονισμού και τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου GREEN QUALIFIED MEMBER.

3.2

Η Αίτηση αποστέλλεται, από το εξουσιοδοτημένο μέλος της ΠΕΕΓΕΠ, πλήρως συμπληρωμένη
στην PROTYPON η οποία είναι υποχρεωμένη εντός 3 εργάσιμων ημερών να συντάξει και να
αποστείλει στο μέλος το πρόγραμμα επιθεώρησης, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και την
ημερομηνία επιθεώρησης.

3.3

Το πρόγραμμα επιθεώρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
 Το όνομα του επιθεωρητή (ή των επιθεωρητών)
 Την ημερομηνία του ελέγχου
 Το ακριβές πεδίο πιστοποίησης όπως συμφωνήθηκε με την ΠΕΕΓΕΠ κατά τη διάρκεια της
αίτησης
 Το όνομα του εμπειρογνώμονα (εφόσον η ΠΕΕΓΕΠ επιθυμεί να στείλει εμπειρογνώμονα)
 Τις επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων
Το πρόγραμμα αποστέλλεται στον επιθεωρούμενο με κοινοποίηση στην ΠΕΕΓΕΠ. Ο
επιθεωρούμενος είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει εγγράφως την αποδοχή του
προγράμματος ή ενδεχομένως να δηλώσει αλλαγή της ημερομηνίας επιθεώρησης

3.4

Τα προσόντα των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων που θα συμμετέχουν στην
ομάδα επιθεώρησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος Κανονισμού

3.5

Η Ομάδα Επιθεώρησης αποτελείται από έναν ή περισσότερους Επιθεωρητές, μόνιμους ή
εξωτερικούς συνεργάτες της PROTYPON, τα προσόντα των οποίων καλύπτουν τις
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του παρόντος Κανονισμού.

3.6

Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα επιθεώρησης
επιλέγονται αποκλειστικά από την ΠΕΕΓΕΠ και μπορεί να προέρχονται από Δημόσιες
Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή και να είναι μέλη της ΠΕΕΓΕΠ με τεκμηριωμένη
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εμπειρία στις υπο πιστοποίηση δραστηριότητες. Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα είναι
καθαρά συμβουλευτικός και καθοδηγητικός στην ομάδα επιθεώρησης. Τα προσόντα του
εμπειρογνώμονα περιγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.
3.7

Η PROTYPON είναι υπεύθυνη για να διασφαλισθεί η αμεροληψία, η εχεμύθεια και η
αντικειμενικότητα των επιθεωρητών της.

3.8

Το μέλος οφείλει να επιτρέψει την πρόσβαση των επιθεωρητών στους χώρους του και τα
έργα που υλοποιεί, να διαθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία, να διαθέσει κατάλληλο
χώρο για τις συνεδριάσεις της ομάδας επιθεώρησης και να διευκολύνει τους επιθεωρητές
στο έργο τους.

3.10

Οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα περιλαμβάνουν
κατ’ ελάχιστο τα εξής:
 Επιθεωρήσεις αρχείων και σχετικής τεκμηρίωσης
 Επιθεωρήσεις υλοποιηθέντων έργων ή έργων σε εξέλιξη
 Συνεντεύξεις προσωπικού και εμπλεκομένων
Οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στην έδρα του μέλους και πρέπει σε
ολόκληρη τη διάρκεια της επιθεώρησης να παραβρίσκεται κάποιο μέλος της επιχείρησης του
επιθεωρούμενου. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ο επιθεωρητής θα μπορεί να λάβει
αντίγραφα αρχείων που θεωρεί κρίσιμα καθώς επίσης να έχει πρόσβαση στα αρχεία της
επιχείρησης που είναι απαραίτητα για την διενέργεια του ελέγχου. Τα ευρήματα τις
επιθεώρησης θα συμφωνούνται υποχρεωτικά με κάποιον εκπρόσωπο της επιχείρησης του
μέλους.

3.11 Κάθε απαίτηση που υπάρχει στο πρωτόκολλο ελέγχου του GREEN QUALIFIED MEMBER ανήκει
σε μια από τις δυο παρακάτω κατηγορίες:
α. Κρίσιμη απαίτηση
β. Κύρια Απαίτηση
Για να ενταχθεί κάποιο μέλος στο μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER θα πρέπει να
υπάρχει συμμόρφωση με το 100% των κρίσιμων απαιτήσεων και με τουλάχιστον το 70%
των κύριων απαιτήσεων.
3.12

Για κάθε απόκλιση απαίτησης που θα διαπιστώνετε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης θα
καταγράφεται η αντίστοιχη μη συμμόρφωση. Για κάθε καταγεγραμμένη μη συμμόρφωση θα
πρέπει να υπάρχει γραπτή δέσμευση του μέλους για την αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων (διορθωτικές ενέργειες) σε συγκεκριμένο διάστημα το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημέρα της επιθεώρησης. Σε διαφορετική περίπτωση η
επιθεώρηση θα μπορεί να επαναληφθεί μετά την παρέλευση 3 μηνών, καταβάλλοντας το
μέλος ξανά το κόστος της επιθεώρησης.

3.13

Η διαπίστωση για την εξάλειψη των μη-συμμορφώσεων γίνεται, είτε με την κατάθεση από
τον ενδιαφερόμενο σχετικής τεκμηρίωσης, είτε με ειδική επιθεώρηση όταν αυτές
αναφέρονται στην επί της ουσίας εφαρμογή της απαίτησης.

3.14 Η PROTYPON μετά το τέλος της κάθε επιθεώρησης αποστέλλει στο εξουσιοδοτημένο από την
ΠΕΕΓΕΠ προσωπικό το φάκελο της επιθεώρησης του κάθε μέλους το οποίο περιλαμβάνει:
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α) τις μη συμμορφώσεις με τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες
β) τις παρατηρήσεις της ομάδας επιθεώρησης
γ) την έκθεση επιθεώρησης με την τελική εισήγηση για έκδοση ή μη έκδοση του
πιστοποιητικού και ένταξη της επιχείρησης στο μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER.

ΑΡΘΡΟ 4 :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

4.1

Η απόφαση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και την εγγραφή του
μέλους στο μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του
Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΓΕΠ

4.2

Για τη λήψη της απόφασης πιστοποίησης και ένταξης στο μητρώο θα ληφθεί υπόψη η
εισήγηση της PROTYPON, οι μη συμμορφώσεις που έχουν προκύψει, οι παρατηρήσεις κατά
την διάρκεια της επιθεώρησης, καθώς και ο βαθμός ολοκλήρωσης των διορθωτικών
ενεργειών. Η ΠΕΕΓΕΠ είναι δυνατό να ζητήσει από το μέλος επιπλέον στοιχεία ή
αποδεικτικά προκειμένου να προχωρήσει στην επικύρωση των αποφάσεών της για έκδοση
πιστοποιητικού.

4.3

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΕΕΓΕΠ και
φέρει την υπογραφή του Προέδρου. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καθώς και η
διάρκεια παραμονής στο μητρώο των εγγεγραμμένων μελών του GREEN QUALIFIED
MEMBER είναι για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

4.4

Πριν από την χορήγηση του πιστοποιητικού και την ένταξη στο μητρώο του GREEN QUALIFIED
MEMBER υπογράφεται Σύμβαση μεταξύ της ΠΕΕΓΕΠ και του μέλους στην οποία
καθορίζονται οι υποχρεώσεις της καθώς και ο τρόπος χρήσης του σήματος και του
πιστοποιητικού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ευθύνη που έχει το μέλος
απέναντι στον νόμο για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει.

4.5

Το πιστοποιημένο μέλος μπορεί να κάνει χρήση του παρακάτω σήματος-λογοτύπου για όσο
χρονικό διάστημα παραμένει ενεργεί η πιστοποίησή του:

4.6

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι το μέλος έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή, εμπειρία, προσωπικό, καθώς και τις οργανωτικές υποδομές και μέσα για την
υλοποίηση σταθερή ποιότητας των Προϊόντων, Έργων ή και των Υπηρεσιών που προσφέρει.

4.7

Σε συνέχεια της χορήγησης του πιστοποιητικού η επιχείρηση καταχωρείται στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων του GREEN QUALIFIED MEMBER και το οποίο περιλαμβάνει:
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το όνομα της επιχείρησης, την κατηγορία ή το είδος των Προϊόντων και/ή υπηρεσιών που
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού, ή έδρα της και τα στοιχεία
επικοινωνίας
4.8

Ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΠΕΕΓΕΠ η πληροφόρηση και επικοινωνία του
μητρώου στον τύπο αλλά και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη (δημόσιοι
φορείς, πελάτες, οργανισμοί κ.ο.κ.)

ΑΡΘΡΟ 5 :

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

5.1

Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER παραμένει για
ένα χρόνο. Μετά την παρέλευση του χρόνου θα πρέπει το αργότερο εντός 3 μηνών να
δεχθεί επιθεώρηση επιτήρησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφεται αυτόματα από το
μητρώο

5.2

Η επιτήρηση γίνεται με την διενέργεια της ετήσιας Επιθεώρησης Επιτήρησης στην οποία
επαναλαμβάνεται η αρχική διαδικασία της επιθεώρησης και δίνεται η δυνατότητα να
υπάρξει περαιτέρω έλεγχος, κυρίως ως προς τη χρήση του σήματος.

5.3

Το ενταγμένο μέλος στο μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως μέσα σε 30 ημέρες όταν υπάρχουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη
νομική μορφή του σε σχέση με τα ισχύοντα κατά την τελευταία επιθεώρηση.

5.4

Σε περίπτωση καταγγελίας του πιστοποιημένου μέλους, καταδίκης του ή υποψίας για κακή
παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση έργου, η ΠΕΕΓΕΠ είναι δυνατό να δώσει εντολή
πραγματοποίησης αιφνίδιας επιθεώρησης και να ανακαλέσει το πιστοποιητικό με
ταυτόχρονη διαγραφή του μέλους από το μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER,
προκειμένου να διαφυλάξει την αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των
υπολοίπων εγγεγραμμένων μελών.

5.5

Μετά την ανάκληση το μέλος υποχρεούται να διακόψει άμεσα κάθε χρήση και διαφήμιση
του πιστοποιητικού και του λογότυπου του GREEN QUALIFIED MEMBER.

ΑΡΘΡΟ 6 :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6.1

Για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής το μέλος θα πρέπει να υποβάλλει Αίτηση στο
εξουσιοδοτημένο μέλος της ΠΕΕΓΕΠ. Ανάλογα με την περίπτωση διενεργείται επιθεώρηση
επαναξιολόγησης, είτε γίνεται μαζί με την ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης.

6.2

Με την επιτυχή επέκταση της πιστοποίησης εκδίδεται νέο πιστοποιητικό και ενημερώνεται
το μητρώο του GREEN QUALIFIED MEMBER

ΑΡΘΡΟ 7 :
7.1

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το μέλος μπορεί να προσφύγει κατά αποφάσεων στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΕΓΕΠ. Η
προσφυγή εξετάζεται και η απάντηση θετική ή αρνητική δίδεται εγγράφως και πλήρως
Σελίδα 8 από 10
Ημ. Έκδοσης: 04/02/2016
η
Αριθμ. Έκδοσης: 1

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GREEN QUALIFIED MEMBER

αιτιολογημένη μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήψης της προσφυγής.
7.2

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει θα λύνεται από διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι
οριστική δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο και είναι αμέσως εκτελεστή.

ΑΡΘΡΟ 8 :
8.1

8.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πριν από την χορήγηση του Πιστοποιητικού το μέλος θα πρέπει να έχει καταβάλει το
συνολικό κόστος της επιθεώρησης. Στην περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού το κόστος
καταβάλλεται χωρίς καμία έκπτωση.
Το αρχικό κόστος επιθεώρησης καταβάλλεται μαζί με την αίτηση.
Το ετήσιο αρχικό κόστος επιθεώρησης είναι σταθερό και ανέρχεται ως εξής:
550€ πλέον ΦΠΑ για εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ
500€ πλέον ΦΠΑ για εταιρείες ΟΕ και ΕΕ
450€ πλέον ΦΠΑ για ατομικές επιχειρήσεις
Το κόστος επιτήρησης διαμορφώνεται αντιστοίχως σε 500€, 450€, 400€ πλέον ΦΠΑ
Για κάθε επιπλέον πεδίο πιστοποίησης θα υπάρχει έξτρα κόστος 100€. Στα παραπάνω
κόστη περιλαμβάνεται η εισφορά της ΠΕΕΓΕΠ

8.3

Για επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται εκτός Αθηνών υπάρχει κάλυψη των εξόδων
μετακίνησης (διόδια, καύσιμα, αεροπορικά εισιτήρια) από το μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
1. Απόφοιτος Σχολής Ανωτάτης Εκπαίδευσης
2. Αποδεδειγμένη Τριετής εμπειρία στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας και στα
συστήματα διαχείρισης ποιότητας
3. 80 ώρες τεκμηριωμένη εκπαίδευση από αναγνωρισμένο φορέα στα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
4. Διενέργεια τουλάχιστον 15 εσωτερικών επιθεωρήσεων ελέγχου
5. Αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και μεθοδικότητα

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

1. Απόφοιτος Σχολής Ανωτέρας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης
2. Αποδεδειγμένη δεκαετής εμπειρία σε τομέα σχετικό με το πεδίο επιθεώρησης του μέλους
3. Απουσία οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης με το επιθεωρήσιμο μέλος
4. Αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και μεθοδικότητα
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