
Η Labor A.E έχει ως αντικείμενο την πιστοποίηση των προϊόντων και των Συστημάτων Ποιότητας, την διενέργεια 

εργαστηριακών δοκιμών, τον έλεγχο τεχνικού φακέλου και την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης. 

Βασική αρχή της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες 

που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις για τα υπό πιστοποίηση προϊόντα. 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΛΑΜΠΟΡ: 

• Εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17065:2012 που αφορά τη λειτουργία 

Οργανισμών Πιστοποίησης Προϊόντων, το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005, που αφορά τη λειτουργία Εργαστηρίων 

και το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015, που αφορά τη πιστοποίηση συστημάτων Ποιότητας. 

• Εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών «Νέας και Σφαιρικής 

Προσέγγισης», του Εθνικού Δικαίου, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαπιστεύσεις της, εφαρμόζοντας τα 

ισχύοντα πρότυπα των διεθνών οργανισμών CENELEC, ETSI, ΕΛΟΤ, IEC κλπ. καθώς και τους σχετικούς 

Κανονισμούς του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 

• Δεσμεύεται και: 

- Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, αξιοπιστία και ακεραιότητα κάθε απόφασης πιστοποίησης που εκδίδει.  

- Εξασφαλίζει την ακρίβεια, επαναληψιμότητα και αβεβαιότητα μέτρησης στο αποτέλεσμα κάθε δοκιμής. 

- Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάθε 

διαδικασία πιστοποίησης και δοκιμής. 

- Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού και συνεργατών της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων 

πελατών της. 

- Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση 

ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. 

- Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος. 

- Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και 

εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.   

▪ Δεσμεύεται για: 

- Την τήρηση και τον έλεγχο της αμεροληψίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της  

- την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στις υπηρεσίες της ΛΑΜΠΟΡ, χωρίς διακρίσεις ή 

αδικαιολόγητους οικονομικούς ή άλλους όρους. 

- την ανεξαρτησία της από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση της. 

- την ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στο Ανεξάρτητο Συμβούλιο Αμεροληψίας και την 

ανεξάρτητη λειτουργία του, 

- την ανταπόκριση στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών του, με την προσφορά αξιόπιστων και 

αμερόληπτων υπηρεσιών κατά τον πλέον αποδοτικό για αυτούς τρόπο.   

- την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την στήριξη των πελατών του σε θέματα ερμηνείας και 

ενημέρωσης για πρότυπα και νομοθεσία που τους αφορά.   

- την άμεση αντιμετώπιση κάθε παραπόνου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει. 

- την αξιόπιστη και αμερόληπτη αξιολόγηση των πελατών της. 

- την διεξαγωγή όλων των λειτουργιών πιστοποίησης και δοκιμών από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, με υψηλά 

κριτήρια επιστημονικής και τεχνικής επάρκειας, εξοικειωμένο με το Σύστημα Ποιότητας και τις διαδικασίες που το 

αφορούν.   

- την διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με τεκμηριωμένες και επικυρωμένες μεθόδους  

- την διεκπεραίωση κάθε δραστηριότητας σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας της ΛΑΜΠΟΡ. 

Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Τομέων. Οι στόχοι αυτοί 

καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την 

Διοίκηση της εταιρείας.  

ΗΛΑΜΠΟΡ ενθαρρύνει το πνεύμα καλής εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής 

της με στόχο πάντοτε την ικανοποίηση των πελατών του, την καλή σχέση όλου του προσωπικού του και την 

αποτελεσματική συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.  

Κάθε εργαζόμενος και εξωτερικός συνεργάτης της ΛΑΜΠΟΡ ευθύνεται άμεσα για την ποιότητα της εργασίας που 

προσφέρει και ενθαρρύνεται να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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