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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 

Η LRQA θεωρούνταν ανέκαθεν 
πολύτιμη για τους πελάτες της λόγω 
του πραγματισμού και των 
στοχευμένων πληροφοριών ακριβείας 
που παρέχονται από τους επιθεωρητές 
της –η πρόκληση είναι η διατήρηση 
αυτών των αξιών στον ψηφιακό 
κόσμο. Αλλά καθώς η τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) 
γίνεται πιο σύνθετη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να 
βελτιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα της αξιολόγησης, 
καθώς και για να υποστηριχθεί και να 
διατηρηθεί η ακεραιότητα της 
διαδικασίας επιθεώρησης. 
 
 
 
 

Τι είναι επιθεώρηση από 
απόσταση; 
Πολύ απλά, επιθεώρηση από 
απόσταση των συστημάτων 
διαχείρισης που διεξάγεται από την 
LRQA είναι όταν χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνίας (ICT) ως μέρος της 
μεθοδολογίας της επιθεώρησης. 
 
Η επιθεώρηση από απόσταση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
περιπτώσεις όπως οι εξής: 
 

• Επιθεώρηση εντοπισμού των 
ελλείψεων 

• Το Στάδιο 1 και μέρη του Σταδίου 
2 της αρχικής επιθεώρησης 
μπορούν να πραγματοποιηθούν 
από απόσταση (ανατρέξτε στον 
παρακάτω πίνακα) 

• Η παρακολούθηση από απόσταση 
διορθωτικών και προληπτικών 
ενεργειών για τυχόν μη 
συμμορφώσεις. Τεκμηρίωση 
μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω του 
LRQA Client Portal και να 
εξεταστεί από τον Επικεφαλής 
Επιθεωρητή, σε συνδυασμό με 
συνέντευξη χρησιμοποιώντας 
σύνδεση ήχου ή/και βίντεο (π.χ. 
με την πλατφόρμα Teams). 

• H επιθεώρηση δραστηριοτήτων 
στις εγκαταστάσεις μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από απόσταση, 
με επαλήθευση τεκμηρίωσης, 
δεδομένων και αρχείων, με 
συνεντεύξεις επιθεωρούμενων 

και ακόμα και με επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων και των 
διαδικασιών χρησιμοποιώντας 
ζωντανή μετάδοση βίντεο. 

 
Ανάλογα με την κατάσταση και τις 
προτιμήσεις σας, οι επιθεωρήσεις από 
απόσταση μπορούν να διεξαχθούν 
στις κύριες εγκαταστάσεις σας, με 
επισκέψεις σε άλλες εγκαταστάσεις 
που ανήκουν στον οργανισμό σας, ή με 
τον επιθεωρητή να εργάζεται από 
απόσταση, για παράδειγμα, από το 
σπίτι, από το γραφείο της LRQA ή από 
τις κύριες εγκαταστάσεις σας μέσω 
σύνδεσης με απομακρυσμένες 
τοποθεσίες. 
 

Αρχές της επιθεώρησης από 
απόσταση 
Επιθεωρήσεις από απόσταση: 
• Διευκολύνουν τον ίδιο βαθμό 

επιθεώρησης των συστημάτων 
διαχείρισης του πελάτη, αν όχι και 
μεγαλύτερο. 

• Επιτρέπουν στην LRQA να 
παρίσταται και να επιθεωρεί 
περισσότερες τοποθεσίες και 
δυνατότητες με περίπου τον ίδιο 
αριθμό πόρων που θα 
χρησιμοποιούσαμε για επιτόπιες 
επιθεωρήσεις. 

• Θα συμπληρώνουν αλλά δεν θα 
αντικαθιστούν πλήρως τις 
συνηθισμένες τεχνικές 
αξιολόγησης.  

• ΔΕΝ είναι υποχρεωτικές. 

Επιθεώρηση από Απόσταση 

Εισαγωγή 
Οι σημερινές επιχειρήσεις 
λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα 
και σε πολλές τοποθεσίες και 
υπάρχουν αυξανόμενες αιτίες, 
ανάγκες και δυνατότητες τα 
τελευταία χρόνια που αποτελούν 
πρόκληση για την 
αποτελεσματικότητα της τυπικής 
μεθόδου επιτόπιας αξιολόγησης. 
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• Κανονικά θα απαιτούν τον ίδιο 
χρόνο επιθεώρησης, όπου μέρος 
του χρόνου που απαιτούνταν 
προηγουμένως για επιτόπια 
επιθεώρηση, τώρα θα παρέχεται 
από απόσταση. 

• Θα πρέπει να διεξάγονται 
διαδοχικά με τις ημέρες επιτόπιας 
επιθεώρησης (ένα κενό μεταξύ 
των ημερομηνιών επιθεώρησης 
από απόσταση και επιτόπιας 
επιθεώρησης είναι αποδεκτό, 
αλλά πρέπει να διατηρείται στο 
ελάχιστο). 

Πότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η 
Επιθεώρηση από Απόσταση; 
Η χρήση της επιθεώρησης από 
απόσταση επιτρέπεται σύμφωνα με 
τους κανόνες του IAF και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, από τα σχήματα 
πιστοποίησης, αλλά η εφαρμογή της 
ελέγχεται και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
περιστάσεις. Η εφαρμογή της σε 
πρότυπα συστημάτων διαχείρισης που 
έχουν σχέση με τρόφιμα δεν 

επιτρέπεται προς το παρόν από τα 
σχήματα πιστοποίησης. 
 
ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ότι σε περιπτώσεις 
εθνικών και διεθνών περιπτώσεων 
έκτακτης ανάγκης μπορούν να γίνουν 
περαιτέρω παραχωρήσεις από κάθε 
κάτοχο σχήματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο lrqa.com. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
τους υφιστάμενους κανόνες σχετικά 
με την εφαρμογή ή όχι επιθεώρησης 
από απόσταση: 
 

 

Πρότυπο 
Επιθεώρηση 

  Από Απόσταση 
Σημειώσεις 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001 
ISO/IEC 27001 
ISO 22301 
ISO/IEC 20000-1 
ISO 22000 

 
 
 

Ναι 

 
 

Χωρίς περιορισμούς στο Στάδιο 1 (σύμφωνα με το IAF 
MD41) 
Τουλάχιστον κατά το 50%, όπου η διάρκεια του Σταδίου 2 
είναι το λιγότερο 2 μέρες 

ISO 13485 Ναι Χωρίς περιορισμούς (σύμφωνα με το IAF MD4). 

Τουλάχιστον κατά το 50%, όπου η διάρκεια του Σταδίου 2 είναι 
το λιγότερο 2 μέρες Περιορισμοί μπορεί να ισχύουν σε 
περίπτωση παροχής σε συνδυασμό με το MDSAP. 

ISO 45001 / 
OHSAS 18001 

Ναι Τα κεντρικά γραφεία θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε χρόνο. 
Αν πληρούνται τα κριτήρια του IAF MD11για δειγματοληψία, τότε μπορεί να 
εφαρμοστεί ένα καθεστώς δειγματοληψίας. 
Τουλάχιστον κατά το 50% όπου η διάρκεια του Σταδίου 2 είναι το λιγότερο 2 
ημέρες. 
Οι επιθεωρήσεις από απόσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν 

περιορίζονται στην εξέταση εγγράφων ή αρχείων ή σε συνεντεύξεις του 
προσωπικού ή των εργαζομένων. Χωρίς περιορισμούς (σύμφωνα με το 
IAF MD4). 

Σειρά AS 9100 Ναι Περιορίζεται σε όχι περισσότερο από το 30% του χρόνου που 
εκχωρείται στην επιθεώρηση. Βάσει των απαιτήσεων του IAF 
MD4. 

Άλλα προϊόντα που 
εγκρίνονται από 
Φορείς Διαπίστευσης 

(π.χ. NHSS, CMS κ.ά.) 

Ναι Χωρίς περιορισμούς στο Στάδιο 1 (σύμφωνα με το IAF 
MD41) Τουλάχιστον κατά το 50% όπου η διάρκεια του 
Σταδίου 2 είναι το λιγότερο 2 ημέρες 

IATF 16949 Όχι  

IRIS Όχι  

 
 

1. Μπορείτε να κατεβάσετε τα υποχρεωτικά έγγραφα (MD) της IAF από τον ιστότοπο https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 
 
 
 
 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38
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Οφέλη της επιθεώρησης από 
απόσταση 
Η χρήση της επιθεώρησης από απόσταση 
έχει πολλά οφέλη:  
 
Ταχύτητα & Ευελιξία 
• Οι επιθεωρήσεις μπορούν να 

συμφωνηθούν και να διεξαχθούν 
γρήγορα, ελαχιστοποιώντας το 
ενδεχόμενο διακοπής των 
δραστηριοτήτων. 

• Έχετε μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
τεχνικούς εμπειρογνώμονες από 
όλο τον κόσμο, ενώ πολλά 
ενδιαφερόμενα μέρη της 
επιχείρησής σας μπορούν πλέον να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. 

 
Ασφάλεια & Βιωσιμότητα 
• Ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για 

την υγεία και την ασφάλεια των 
ατόμων που ταξιδεύουν σε 
επικίνδυνες και δυσπρόσιτες 
περιοχές. 

• Ο περιορισμός των ταξιδίων 
επιτρέπει τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα του 
οργανισμού σας και μια πιο φιλική 
προς το περιβάλλον μέθοδο 
παροχής των υπηρεσιών. 

 
Υπεροχή & Τεχνογνωσία 
• Τα αποτελέσματα της 

επιθεώρησης και η διαπιστευμένη 
πιστοποίηση υποστηρίζονται από 
στιβαρές διαδικασίες και υψηλή 
τεχνογνωσία. 

• Παρέχονται μέσα από ασφαλείς 
και εύχρηστες διαδικτυακές 
πλατφόρμες με σκοπό την ασφάλεια 
των πληροφοριών και την 
ακεραιότητα της επιθεώρησής σας. 

 
Εφαρμοσιμότητα & εξέταση 
κινδύνων 
Για κάθε εφαρμογή, η LRQA θα εντοπίζει 
και θα τεκμηριώνει τους κινδύνους και 
τις ευκαιρίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα 
της επιθεώρησης, όπως η επιλογή των 
τεχνολογιών, πώς γίνεται η διαχείρισή 
τους, και αν ο πελάτης και η LRQA 
διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για 
να υποστηρίξουν τη χρήση της 
προτεινόμενης τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνίας. 
Ο σχεδιασμός της επιθεώρησης θα πρέπει 
να προσδιορίζει την τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιηθεί και την έκταση στην οποία 
θα χρησιμοποιηθεί. 
Οι επιθεωρήσεις από απόσταση ενδέχεται 
να μην θεωρούνται κατάλληλες στις εξής 
περιπτώσεις: 
 

• Όταν ο πελάτης έχει ιστορικό μη 
συμμορφώσεων στην τοποθεσία που 
επιθεωρείται. 

• Ως μια αλλαγή στην έγκριση για να 
συμπεριληφθεί μια νέα 
εγκατάσταση, νέο πεδίο 
εφαρμογής ή σημαντική αλλαγή του 
πελάτη. 

• Όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί 
επιτόπια επιθεώρηση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

 
Σχεδιασμός της επιθεώρησης 
από απόσταση 
Πριν ξεκινήσει μια επιθεώρηση από 
απόσταση, είναι σημαντικό να οριστούν 
τα εξής: 
• Το πρόγραμμα για την 

προγραμματισμένη επιθεώρηση 
από απόσταση με προκαθορισμένα 
αρχεία και τεκμηρίωση που θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τη 
διάρκεια της επιθεώρησης. 

• Το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής 
της επιθεώρησης και οι 
δραστηριότητες, οι περιοχές, οι 
διαδικασίες, οι πληροφορίες και το 
προσωπικό που εμπλέκονται στην 
επιθεώρηση από απόσταση. 

• Το χρονικό πλαίσιο για την 
πραγματοποίηση της επιθεώρησης 
από απόσταση όσον αφορά τις ώρες 
και τις ημέρες. 

• Ο τρόπος εξέτασης των 
πληροφοριών που δεν είναι δυνατό 
να κοινοποιηθούν από απόσταση 

Ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει στην 
LRQA: 

• Καθορισμένα άτομα που θα 
διευκολύνουν, θα διαχειρίζονται 
και θα συντονίζουν τις 
διευθετήσεις της επιθεώρησης για 
λογαριασμό του πελάτη. Όπου 
είναι απαραίτητο, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται μεταφραστές. 

• Απαιτούμενα αρχεία, έργα, 
αναφορές, καταγραφές κ.ά. 

• Διαδικασίες και έγγραφα του 
πελάτη για τις διεργασίες που 
επιθεωρούνται. Ορισμένες 
πληροφορίες, όπως αρχεία 
αναφορών έργων, μπορεί να πρέπει 
να σταλούν στον επιθεωρητή για 
εξέταση εκ των προτέρων. 

• Άλλα αποδεικτικά στοιχεία που 
θεωρούνται σημαντικά και 
απαραίτητα. Ο σχεδιασμός της 
τεχνολογίας που θα εφαρμοσθεί θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Προσδιορισμό και συμφωνία της 
πλατφόρμας (π.χ. Go-To- Meeting, 
WebEx, Skype/Teams κ.ά.) για τη 
φιλοξενία της επιθεώρησης, θα 
πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ της 
LRQA και του πελάτη. 

• Χορήγηση πρόσβασης ασφαλείας 
ή/και πρόσβασης στο προφίλ για τον 
επιθεωρητή. 

• Χρήση διαδικτυακών καμερών, 
κινητών συσκευών κ.ά., όταν είναι 
επιθυμητή ή απαραίτητη φυσική 
αξιολόγηση ενός συμβάντος. 

• Πριν από την επιθεώρηση, είναι 
σημαντικό να γίνεται δοκιμή των 
πλατφορμών που έχουν 
συμφωνηθεί, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λειτουργικότητα 
και η συμβατότητα της τεχνολογίας 
μεταξύ του επιθεωρητή και του 
πελάτη. 

 
Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων 
από απόσταση 
Υποστήριξη από τον πελάτη 
• Ο κάτοχος του συστήματος 

διαχείρισης του πελάτη θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμος κατά τα 
διαστήματα της 
προγραμματισμένηςεπιθεώρησης 
από απόσταση για συζήτηση, 
διευκρινήσεις, υποστήριξη και 
παροχή επιπρόσθετων 
πληροφοριών 

• Αρμόδιοι της ανώτατης διοίκησης 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για εκ 
των προτέρων προγραμματισμένη 
συνέντευξη 

• Τα έγγραφα ελέγχου του 
συστήματος διαχείρισης του 
πελάτη θα πρέπει να παρέχονται 
νωρίτερα ή στην αρχή της 
επιθεώρησης από απόσταση. 

• Όπου επιτρέπεται η πρόσβαση στη 
διαδικτυακή πύλη του πελάτη, θα 
πρέπει να παρέχονται οδηγίες από 
τον πελάτη 

• Η κοινή χρήση υπολογιστή πρέπει 
να ενθαρρύνεται για τον πελάτη 
προκειμένου να κάνει παρουσίαση 
και ενημέρωση στον επιθεωρητή 

• Οι τεχνικές και οι τεχνολογίες 
μπορούν να περιλαμβάνουν: 

• Τηλεδιάσκεψη και διάσκεψη με 
βίντεο (π.χ. Skype/Teams) 

• Διαδικτυακές συσκέψεις (π.χ. 
WebEx/GoTo) 

• Διαδικτυακή κάμερα 
• Συσκευές ζωντανής μετάδοσης 

(κινητά) 
• Διαβίβαση εγγράφων 
• E-mail 
• Dropbox 
• Φωτογραφίες και βίντεο 
• Εξ αποστάσεως/διαχειριζόμενη 

πρόσβαση στο σύστημα 
διαχείρισης του πελάτη – 
υπόκειται στους ελέγχους των 
κινδύνων ασφαλείας IT (συνιστάται 
επιβλεπόμενη πρόσβαση) 

• Πακέτα έντυπων αντιγράφων 
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Το αποτέλεσμα της ενέργειας της 
επιθεώρησης από απόσταση 
κοινοποιείται στον πελάτη σαν να ήταν 
μια καταληκτική σύσκεψη στο τέλος της 
ημέρας. Αυτό μπορεί να γίνει προφορικά, 
με email ή με υποβολή μερικής έκθεσης. 
Οι λεπτομέρειες θα περιλαμβάνουν μια 
σύνοψη της ενέργειας, ενδεχόμενα ή 
πραγματικά ευρήματα, περιοχές για 
επιτόπιο επαναληπτικό έλεγχο ή 
αλλαγή στις περιοχές της 
προγραμματισμένης εξέτασης. 
 
LRQA Remote 
Η επιθεώρηση από απόσταση μερικές 
φορές πρέπει να είναι ευέλικτη και να 
περιλαμβάνει επιθεώρηση των φυσικών 
διεργασιών. Η εφαρμογή Remote της 
LRQA επιτρέπει την αξιολόγηση εν 
κινήσει μέσω μιας συσκευής IOS ή 
Android. Πολλοί χρήστες μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με ασφάλεια διαμέσου 
οπτικών μέσων σε πραγματικό χρόνο. Η 
LRQA Remote καταγράφει ηχητικά και 
οπτικά δεδομένα, καθώς και γραπτές 
σημειώσεις ως ένα αρχείο καταγραφής 
της επιθεώρησης. 
 
 
Αναφορές και διαδικασίες 
μετά την επιθεώρηση 
Γενικά, οι αναφορές είναι οι ίδιες και για 
τις επιτόπιες επιθεωρήσεις αλλά, 
επιπλέον, η αναφορά της επιθεώρησης 
θα καταγράφει την τεχνολογία που 
χρησιμοποιήθηκε και το μέσο 
αποθήκευσης των σχετικών αρχείων 
καταγραφής, όπως δεδομένα 
γεωτοποθεσίας αναφορικά με την 
τοποθεσία της επιθεώρησης, όπου 
ισχύουν. 

Οι αναφορές της επιθεώρησης και τα 
σχετικά αρχεία καταγραφής θα 
υποδεικνύουν την έκταση στην οποία η 
τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνίας έχει χρησιμοποιηθεί για 
την πραγματοποίηση της επιθεώρησης 
και την αποτελεσματικότητα της 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνίας για την επίτευξη των 
αντικειμενικών σκοπών της 
επιθεώρησης. 
 

Ασφάλεια και απόρρητα 
δεδομένα 
Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών 
και επικοινωνίας για τους σκοπούς της 
επιθεώρησης θα πρέπει να είναι η 
προεπιλεγμένη μεθοδολογία παροχής, 
αλλά πρέπει να συμφωνείται εκ των 
προτέρων από τον πελάτη που 
επιθεωρείται. Ο πελάτης και η LRQA θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζονται τα μέτρα και οι 
κανονισμοί για την ασφάλεια των 
πληροφοριών και την προστασία των 
δεδομένων και να συμφωνούνται 
αμοιβαία προτού χρησιμοποιηθεί η 
τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνίας για τους σκοπούς της 
επιθεώρησης. 
Και τα δύο μέρη θα πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν και 
να προστατεύουν την ασφάλεια και το 
απόρρητο των δεδομένων οποιασδήποτε 
μορφής. 
Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών 
των μέτρων ή μη συμφωνίας των μέτρων 
για την ασφάλεια των πληροφοριών και 
την προστασία των δεδομένων, η LRQA θα 
χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για τη 
διεξαγωγή και την εκπλήρωση των 

αντικειμενικών σκοπών της 
επιθεώρησης. 
 
Σημείωση: Η LRQA δεν θα αποθηκεύει ή δεν 
θα διατηρεί πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται απευθείας από μια 
αξιολόγηση από απόσταση, παρά μόνο αν 
συμφωνείται με τον πελάτη ή για τους 
σκοπούς της συμπλήρωσης μιας αναφοράς 
αξιολόγησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.lrqa.com/gr 
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