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Η ERGOCERT ΗELLAS A.E. κατανοεί τη σημασία της αμεροληψίας σε όλες τις δραστηριότητές της, 

συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης και πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης και θα την 

ελέγχει για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της 

πολιτικής, η ERGOCERT ΗELLAS A.E. δηλώνει τα εξής:  

 

Όλο το προσωπικό της ERGOCERT ΗELLAS A.E., ανεξάρτητα από το εργασιακό του καθεστώς και τη 

φυσική του θέση, θα τηρεί την αμεροληψία σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία της, ώστε να 

μην προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Κατά τη λήψη αποφάσεων κρίνεται και καθορίζεται με βάση αντικειμενικά στοιχεία. 

 

Κατά την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, η ERGOCERT ΗELLAS A.E. δεν πρέπει να πιέζει άλλους και να 

εκτελεί την εργασία χωρίς να επηρεάζεται από εσωτερική/εξωτερική πίεση.  

 

Η ανώτατη διοίκηση της ERGOCERT ΗELLAS A.E. διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί εργασίες 

πιστοποίησης και επαλήθευσης με νομικά αποτελεσματική σύμβαση και τεκμηριωμένη διαδικασία, 

διατηρεί την αμεροληψία και δεν ενεργεί με κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

αμεροληψία των εργασιών πιστοποίησης/επαλήθευσης είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

 

Κατά την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης/επαλήθευσης, θα πρέπει να επιλύονται  οποιαδήποτε 

θέματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία μέσω εσωτερικής/εξωτερικής 

επικοινωνίας, καθώς και να καθιερώνει τεκμηριωμένο σύστημα για την διασφάλιση της αμεροληψίας 

και να εφαρμόζει συστηματικά την παρακολούθηση της. 

 

Η ERGOCERT ΗELLAS A.E. διατηρεί τη συνέπεια της πολιτικής ποιότητας, της πολιτικής εξυπηρέτησης 

πελατών, της πολιτικής εμπιστευτικότητας και άλλων. Η δήλωση δήλωσης αμεροληψίας θα 

ανακοινωθεί δημόσια στον ιστότοπό της για τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Εκ μέρους της ERGOCERT ΗELLAS A.E., με το παρόν κείμενο ανακοινώνουμε τη δήλωση αμεροληψίας 

ως ανωτέρω και δεσμευόμαστε ότι όλο το προσωπικό θα πρέπει να συμμορφωθεί με αυτήν. 
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