AΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας / Ασφάλειας Τροφίµων)
1.

ISO 9001:2008

2.

ISO 22000:2005

3. CODEX ALIMENTARIUS

Επωνυµία εταιρίας:
∆ιεύθυνση:
΄Ονοµα Υπευθύνου
Τηλέφωνο:

Fax:

∆ΟY:

E-mail:
ΑΦΜ:

∆ραστηριότητα / Πεδίο Πιστοποίησης/Αριθµός και θέση εγκαταστάσεων:

Περιγραφή υπεργολάβων και υπεργολαβικών εργασιών :

Αριθµός εµπλεκόµενου προσωπικού : ∆ιοικητικό:

Παραγωγής:

Βάρδιες:

΄Aλλο:

ΣΥΝΟΛΟ :

Προδιαγραφή/ές:

Επιθυµητή Ηµεροµηνία:

Όνοµα Συµβούλου:

Άλλες πιστοποιήσεις της εταιρείας σας:
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα:

Άλλες σχετικές πληροφορίες (άδεια λειτουργίας , εγκρίσεις προϊόντων κ.λ.π.) / Κανονιστικές απαιτήσεις όπως πχ CE

Παρακαλώ για την αποστολή προσφοράς αξιολόγησης, αποδεχόµενος όλους τους όρους και κανόνες που προκύπτουν από τις διαδικασίες της
Q-Check, οι οποίοι διέπονται από τις επιταγές του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥ∆) και
βρίσκονται στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση www.qcheck-cert.gr και ειδικότερα :

•

•

•
•
•

Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι για την πιστοποίηση / επιτήρηση που αιτούµαι εφαρµόζεται ο Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης, καθώς
και ο κατά περίπτωση εν ισχύ αντίστοιχος Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης Q-Check, για το περιεχόµενο
των οποίων έχω λάβει γνώση .
Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η διενέργεια της σχετικής, µε τη πιστοποίηση / επιτήρηση, αξιολόγησης / επιθεώρησης τελείται από
Οµάδα Επιθεώρησης σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαπιστευµένες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα
Πιστοποίησης.
Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η χορηγούµενη Πιστοποίηση και επακόλουθη Επιτήρηση, ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης QCheck και διέπεται από τις επιταγές της ∆ιαπίστευσης όπως προβλέπονται από τον Εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης
∆έχοµαι να εξοφλήσω τα τέλη πιστοποίησης / επιτήρησης που θα χρεωθούν εγκαίρως και ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος της
αξιολόγησης / επιθεώρησης.
Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι οι επιθεωρήσεις αξιολόγησης συµµόρφωσης πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια συνήθους λειτουργίας
και αντιπροσωπευτικής της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας

Επισυνάπτονται αντίγραφα Αδειας Ίδρυσης/Λειτουργίας, Εγχειριδίου Ποιότητας ή/και Ασφάλειας Τροφίµων, Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών, Μελέτης
HACCP, Προαπαιτούµενων Λειτουργικών Προγραµµάτων κλπ

Όνοµα αιτούντος :

Ηµεροµηνία:

(εξουσιοδοτηµένου ή νοµίµου εκπροσώπου)

(υποβολής Αίτησης)
Σφραγίδα :

Υπογραφή:(εξουσιοδοτηµένου ή νοµίµου εκπροσώπου)
(επίσηµη σφραγίδα οργανισµού)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
FAX: 2410 538919
E-mail: info@qcheck-cert.gr

