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1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
 
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των 
ενστάσεων πελατών κατά αποφάσεων πιστοποίησης της DQS καθώς και των παραπόνων 
από πελάτες, καταναλωτές ή τρίτους σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΔΠΠ/DQS ή/και 
πιστοποιημένων από αυτήν προσώπων. Η διαχείριση θα πρέπει να καλύπτει τον τρόπο 
παραλαβής ενστάσεων και παραπόνων, τη διερεύνηση της ισχύος και της ορθότητάς τους, 
τη δρομολόγηση των πιθανών απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και την 
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
 
2. Ορισμοί / Συντομογραφίες 
 
Ένσταση: Αίτημα προς την DQS από πιστοποιημένο πρόσωπο ή υποψήφιο προς 
πιστοποίηση από την DQS πρόσωπο, για επανεξέταση απόφασης που ελήφθη σε σχέση με 
την αξιολόγηση ή/και πιστοποίησή του. 
Παράπονο: Έκφραση δυσαρέσκειας προς την DQS, διαφορετική της προσφυγής, από 
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό σε σχέση με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης 
Πιστοποίησης της DQS. 
ΔΠΠ/DQS: Διεύθυνση Πιστοποίησης DQS 
 
 
3. Υπευθυνότητες 
 
Διευθυντής ΔΠΠ/DQS  
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας της ΔΠΠ/DQS  
Υπεύθυνος Συντονισμού Πιστοποίησης 
Κεντρική γραμματεία DQS Ελλάς 
 
4. Περιγραφή διαδικασίας 
 
4.1 Διαχείριση ενστάσεων 
 
Πιστοποιημένα από την DQS ή υποψήφια προς πιστοποίηση πρόσωπα δύνανται να 
προσφύγουν κατά αποφάσεων Πιστοποίησης της DQS σε περιπτώσεις δυσμενών 
αποφάσεων πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της άρνησης χορήγησης πιστοποιητικού, 
ανάκλησης ή διακοπής του πιστοποιητικού, αλλά και κάθε  άλλης  ενέργειας που  καθυστερεί 
ή παρεμποδίζει την πιστοποίησή του. Η ένσταση θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και μέσα σε 
10 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης στο 
κεντρικό fax της εταιρείας 210 6233493-5 ή με email στο info@dqshellas.gr. Η γραμματεία 
της εταιρείας προωθεί την εισερχόμενη ένσταση στον Γενικό Διευθυντή και την κοινοποιεί 
στη Διεύθυνση Συντονισμού. Στη συνέχεια, η διαχείριση των ενστάσεων γίνεται ως εξής: 
Ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί τον Διευθυντή Πιστοποιήσεων και τον Υπεύθυνο 
Συντονισμού, προκειμένου να διερευνηθεί η εγκυρότητα της ένστασης. Εάν ο Γενικός 
Διευθυντής αποφανθεί θετικά για την ένσταση, συμπληρώνεται στο έντυπο Ε630-04 οι 
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, 
η Διεύθυνση Συντονισμού αποστέλλει γραπτή ενημέρωση στον ενιστάμενο αναφορικά με την 
πορεία της ένστασης του. Η απόφαση του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται μέσα σε έναν μήνα 
από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και ο ενιστάμενος ενημερώνεται από τη 
Διεύθυνση Συντονισμού γραπτώς τόσο για την απόφαση, όσο και για τα επόμενα βήματα 
που απαιτούνται. 
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση ένστασης από τρίτο πρόσωπο ή 
οργανισμό που αφορά πιστοποιημένο από τη DQS Ελλάς πρόσωπο. 
 
Το σύνολο των ενστάσεων αξιολογούνται από τον ΥΔΠ και τα αποτελέσματα αποτελούν 
εισερχόμενο τόσο στην Ανασκόπηση της Διοίκησης, όσο και στο Συμβούλιο Ποιότητας & 
Αμεροληψίας. 
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4.2 Διαχείριση παραπόνων 
 
Τα παράπονα μπορεί να σχετίζονται με την υλοποίηση και την ποιότητα των παρεχόμενων 
από την DQS υπηρεσιών πιστοποίησης (εξετάσεις, βαθμός δυσκολίας, διαφάνεια, κλπ.). Το 
πρόσωπο μπορεί να απευθύνει εγγράφως ή τηλεφωνικώς στην κεντρική γραμματεία της 
DQS Ελλάς, η οποία και το προωθεί στον ΥΔΠ προς διερεύνηση. Εάν το παράπονο δεν 
διευθετηθεί από τον ΥΔΠ, τότε αυτό προωθείται για επίλυση στη Διοίκηση, και ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στην §4.1.Η διαχείριση του παραπόνου γίνεται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στη Διαδικασία ΔΠΠ 630 του Συστήματος Ποιότητας. 
Μετά την ολοκλήρωση τυχόν διορθώσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών ο Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Ποιότητας, επικοινωνεί με τον αποστολέα του παραπόνου για να τον ενημερώσει 
σχετικά. 
 
 
4.3 Τήρηση σχετικών αρχείων 
 
Ο Υπεύθυνος Ποιότητας της DQS διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με τον 
χειρισμό των παραπόνων και των ενστάσεων, σε σχετικό φάκελο και, εάν απαιτείται, 
αποστέλλει αντίγραφο αυτών στους εμπλεκόμενους. 
Για την παρακολούθηση των ενστάσεων και των παραπόνων τηρείται το Έντυπο Ε.650-01: 
Έντυπο Παρακολούθησης Ενστάσεων και Παραπόνων. Εάν από τη διερεύνηση τους 
προκύψουν θέματα που απαιτούν βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας της ΔΠΠ/DQS, 
εφαρμόζεται η Διαδικασία ΔΠΠ 630 και το σχετικό έντυπο Ε.630-04: Αναφορά Μη 
Συμμόρφωσης / Πρόταση βελτίωσης. 
 
 
5. Σχετικά έγγραφα 
 
Ε.650-01: Έντυπο Παρακολούθησης Ενστάσεων και Παραπόνων 
Ε.630-04: Αναφορά μη συμμόρφωσης / Πρόταση Βελτίωσης 
 

 


