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ΑΙΣΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ/ΜΔΣΑΒΟΛΗ/ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ  

  
1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Δπυνςμία Δπισείπηζηρ:   

Γπαζηηπιόηηηερ ηηρ επισείπηζηρ & ζσέζειρ με μεγαλύηεπη επισείπηζη (εάν ςπάπσοςν): 
 

ΑΦΜ:  ΓΟΤ:  

Πόλη/ Σ.Κ.:  Γιεύθςνζη:  

Σηλέθυνο:  Κινηηό ηηλέθυνο:  

Φαξ:  Δ-mail: 

Ονομαηεπώνςμο Νόμιμος Δκπποζώπος:  

Ονομαηεπώνςμο για επαθή, διεςκπινήζειρ:  Σηλέθυνο:  

Δκππόζυπορ ηηρ Γιοίκηζηρ για ηο ύζηημα Ποιόηηηαρ:  

ύμβοςλορ:  

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ - ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

Πρότυπο σύμυωνα με το οποίο θα γίνει η επιθεώρηση:  ISO 9001:2015   CODEX ALIMENTARIUS    GMP 

 ΠΡΟΔΛΔΓΥΟ ΤΣΗΜΑΣΟ   

Δπιθςμηηό πεδίο πιζηοποίηζηρ – Νέερ δπαζηηπιόηηηερ ππορ πιζηοποίηζη:   
 

Αναθέηεηε ςπεπγολαβικά μέπορ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζαρ; Αν ναι, ποιερ;  
 

Απιθμόρ πποζυπικού:          Θέζειρ επγαζίαρ:  

Βάπδιερ:  Ωπάπιο επγαζίαρ:  

Απαιηήζειρ νομοθεζίαρ (Δθνική ή Γιεθνήρ) πος διέποςν ηην λειηοςπγία και ηα παπαγόμενα πποφόνηα/ ςπηπεζίερ ηηρ 
Δπισείπηζηρ:  
 

 

Τπάπσοςν άλλα ζημεία επιθεώπηζηρ εκηόρ από ηην έδπα (ςποκαηαζηήμαηα, αποθήκερ, γπαθεία, εκθέζειρ, 
franchising,  κλπ) πος θα ζςμπεπιληθθούν ζηο πεδίο πιζηοποίηζηρ; Αν ναι, ποιο είναι ηο πλήθορ ηοςρ;  

 

 
Δάν ςπάπσοςν επιπλέον ζημεία ππορ επιθεώπηζη, να ζςμπληπυθεί ο πίνακαρ ηηρ επόμενηρ ζελίδαρ για κάθε ζημείο πος θα 
επιθευπηθεί. 

Πλήθορ ηυν ζελίδυν ηηρ αίηηζηρ ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ παπούζαρ  
 

Τπάπσει Πιζηοποίηζη Γ από άλλοςρ Φοπείρ;                                                      ΝΑΙ              ΟΥΙ 

Αν ναι, ζε ποια ππόηςπα; 

Έσει ανακληθεί πιζηοποιηηικό ζςμμόπθυζηρ ςζηήμαηορ Γιοίκηζηρ;                    ΝΑΙ              ΟΥΙ 

Δάν ππόκειηαι για μεηαγπαθή:   

Ποιορ είναι ο λόγορ ηηρ αλλαγήρ ΦΠ? 

Δίσαηε από ηην πποηγούμενη επιθεώπηζη ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΔΙ?                           ΝΑΙ              ΟΥΙ 

Αν η απάνηηζη είναι ΝΑΙ, μποπείηε να μαρ αποζηείλεηε ηιρ Γιοπθυηικέρ ενέπγειερ και ηην έκθεζη ηος ΦΠ? 

Τπάπσοςν άλλερ εκκπεμόηηηερ πος δεν καλύπηοςν ηιρ Νομοθεηικέρ απαιηήζειρ? 

ε πεπίπηυζη πος πποέκςταν παπάπονα πελαηών, πώρ ηα διασειπιζηήκαηε?  

Ημεπομηνία έναπξηρ ηήπηζηρ από ηην επισείπηζη ηος ςζηήμαηορ Γιοίκηζηρ:  

Δπιθςμηηή ημεπομηνία επιθεώπηζηρ:  

Γηλώνυ όηι, όλερ οι πληποθοπίερ πος αναγπάθονηαι ζηην αίηηζη αςηή είναι αληθείρ και μποπούν να διαζηαςπυθούν ανά 
πάζα ζηιγμή. 

Για ηην επισείπηζη (όνομα και θέζη):  

Τπογπαθή: 

Ημεπομηνία: 
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1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Δπυνςμία/Γιακπιηικόρ Σίηλορ:  

Γπαζηηπιόηηηερ ηηρ επισείπηζηρ & ζσέζειρ με μεγαλύηεπη επισείπηζη (εάν ςπάπσοςν): 
 

ΑΦΜ:  ΓΟΤ:  

Πόλη/ Σ.Κ.:  Γιεύθςνζη: 

Σηλέθυνο:  Κινηηό ηηλέθυνο: 

Φαξ: Δ-mail:  

Ονομαηεπώνςμο Νόμιμος Δκπποζώπος:  

Ονομαηεπώνςμο για επαθή, διεςκπινήζειρ:  Σηλέθυνο:  

Δκππόζυπορ ηηρ Γιοίκηζηρ για ηο ύζηημα Ποιόηηηαρ:  

ύμβοςλορ:  

2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ - ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

Πρότυπο σύμυωνα με το οποίο θα γίνει η επιθεώρηση: ISO 9001:2015    CODEX ALIMENTARIUS    GMP 

Δπιθςμηηό πεδίο πιζηοποίηζηρ – Νέερ δπαζηηπιόηηηερ ππορ πιζηοποίηζη:  
 

Αναθέηεηε ςπεπγολαβικά μέπορ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ζαρ; Αν ναι, ποιερ;  
 
 
 
 
 

Απιθμόρ πποζυπικού:          Θέζειρ επγαζίαρ: 

Βάπδιερ:  Ωπάπιο επγαζίαρ:  

Απαιηήζειρ νομοθεζίαρ (Δθνική ή Γιεθνήρ) πος διέποςν ηην λειηοςπγία και ηα παπαγόμενα πποφόνηα/ ςπηπεζίερ ηηρ 
Δπισείπηζηρ: 
 

 
Γηλώνυ όηι, όλερ οι πληποθοπίερ πος αναγπάθονηαι παπαπάνυ είναι αληθείρ και μποπούν να διαζηαςπυθούν ανά πάζα 
ζηιγμή. 

Για ηην επισείπηζη (όνομα και θέζη):  

Τπογπαθή: 

Ημεπομηνία:  

 


