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Δπραξηζηίεο 

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο αηζζάλνκαη ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη ηδίσο: 

Σνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. ηακπνπιή Μηιηηάδε, γηα ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ 

κνπ παξείρε αιιά θαη γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ δηέζεζε. 

Σνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο θ. ηπεηάλνπ Αζελά θαη θ. Βαιθάλν Δπζχκην γηα 

ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

ινπο εθείλνπο πνπ κε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. 

Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ πνιχπιεπξε 

ζηήξημε ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα.  
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Πεξίιεςε 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο θαη αλαγλψξηζεο 

ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO/IEC 17024 

θαζψο επίζεο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ. 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα 

επηιέρζεθαλ άηνκα απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν αιιά θαη απφ δεκφζηνπο θνξείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ θαη δηαπίζηεπζεο Φνξέσλ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΦΠΠ) θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ θαη ην 

ΔΤΓ. ηε δεχηεξε νκάδα επηιέρζεθαλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε δηαπηζηεπκέλνπο 

Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ θαηά ISO 17024: 2012 θαη ήηαλ γλψζηεο ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Χο εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηφζν κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γεληθφηεξα φζν θαη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 

πινπνηείηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην πξφηππν ISO 17024, νη 

επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα, ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Αθφκε, ε πηζηνπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ελψ δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ 

ζπλεξγαηψλ αιιά θαη ζηνπο πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δπίζεο, ε ίδηα απνηειεί θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ελψ κέζσ απηήο δηεπθνιχλεηαη ε 

κεηαθεξζηκφηεηα ησλ  πξνζφλησλ ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα εληφο ηεο 

ίδηαο ρψξαο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ αλά θιάδν, 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηεξνχληαη κεηξψα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ.  

Ζ δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

κπνξεί εθηφο ησλ παξαπάλσ λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ησλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο 

κέζσ απηήο απνθηνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επηβεβαηψλνπλ 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα πξνζφληα ηνπο ελψ  κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Αθφκε κέζσ απηήο νη επηρεηξήζεηο απμάλνπλ κεζνκαθξνπξφζεζκα ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ελψ νη ΦΠΠ απνθηνχλ θχξνο θαη απνδεηθλχνπλ φηη 

αθνινπζνχλ δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο αλαθνξηθά 

κε ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ζηνπο θηλδχλνπο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ην πεξίπινθν 

ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην, ε χπαξμε επηθαιχςεσλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ, ην 

θφζηνο, ηα πεξηνξηζκέλα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα θαη ε δεκηνπξγία πεξηηηψλ 

αγνξψλ. 
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ζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο, απηνί κπνξεί λα είλαη ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ηα αηηήκαηα 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

Σέινο, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνηάζεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα ε χπαξμε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πεξηγξακκάησλ 

θαη ε θαηαλνκή θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πηζηνπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε 

ηελ πηζηνπνίεζε πνπ πινπνηείηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 17024 πξνηάζεθε  

ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ απηνβειηίσζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΠΠ, ε εμαζθάιηζε 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ζε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη ε ζπκπεξίιεςε ςπρνκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: πηζηνπνίεζε πξνζώπσλ, ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, πηζηνπνίεζε 

πξνζόλησλ, ISO 17024, αγνξά εξγαζίαο 
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Abstract 

The aim of the present study is to investigate the development and recognition of 

certification schemes for persons according to the international standard ISO / IEC 

17024 as well as to investigate its strengths and weaknesses. The sample of this study 

consisted of two groups. In the first group, individuals were selected from the 

academic field as well as from public bodies related to certification of persons and 

accreditation of bodies operating certification of persons and more specifically from 

EOPPEP and ESYD. In the second group were selected individuals working at bodies 

operating certification of persons accredited against ISO 17024:2012, who were 

knowledgeable about the subject under investigation. Survey‘s data was collected 

through semi-structured interviews. 

According to survey‘s results both through the certification of professional 

qualifications in general and through the certification carried out by bodies accredited 

against ISO 17024, professionals can prove their qualifications, competence and 

experience. Certification can also be a criterion for staff selection while creating trust 

between partners and customers for the quality of service provided. 

It is also an incentive for adult participation in Vocational Education and Training 

programs, facilitating the transferability of qualifications to different work 

environments within the same country and the tracing of certified professionals per 

field where records of certified persons are kept. 

Accredited certification may, in addition to the above, work for the benefit of 

professionals, as it provides them with a comparative advantage in the labor market, 

they regularly confirm their qualifications while they can also work abroad. In 

addition, businesses are increasing their productivity to long term, and certification 

bodies are becoming more prestigious and demonstrate that they are in line with 

international standards to ensure fairness in the overall certification process. 

According to survey‘s findings on the risks of certification of qualifications in Greece, 

can be included. the complex institutional and legal framework, the existence of 

overlapping roles and responsibilities, the cost, the limited Professional Profiles and 

the creation of unnecessary markets. 

The factors leading to the development of a certification scheme may be market 

demand and the requests of interested parts, the legislative requirements and the needs 

arising from the development of technology. 

Finally, the participants proposed for the improvement of the certification of 

professional qualifications in Greece, the existence of a unified certification system, 

the modernization and renewal of professional profiles, and the allocation and 

optimization of the cost of certification, while with regard to certification based on the 

requirements of ISO 17024 suggested the existence of self-improvement procedures 

for the operation of certification bodies, the availability of access to the certification 
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process to all stakeholders and the inclusion of psychometric processes in the 

development of certification schemes. 

 

Keywords: certification of persons, certification schemes, certification of 

qualifications, ISO 17024, labor market 
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Δηζαγσγή 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβνιέο θαη εμειίμεηο νη νπνίεο 

ζπληεινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ απνηεινχλ ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε 

νηθνλνκηθή χθεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζε επξσπατθφ 

θαη παγθφζκην επίπεδν, ηα αίηηα ησλ νπνίσλ πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα είλαη 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θ.ά.  ην ζχγρξνλν απηφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη παιαίσζεο ηεο γλψζεο αιιά θαη κε ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζε επαγγεικαηηθφ θαη αθαδεκατθφ επίπεδν λα απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα, ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλαδεηθλχεηαη σο ζέκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο. Έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαίλεηαη λα είλαη ε χπαξμε 

αμηφπηζησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

απνθηψληαη κέζσ δηαδξνκψλ κάζεζεο πέξαλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ε άηππε 

ή ε κε ηππηθή. Βαζηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή δηαδξακαηίδεη ε πηζηνπνίεζε κέζσ 

ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνλεκεζεί έλα ηππηθφ πξνζφλ ή κέξνο απηνχ (Cedefop, 

2015b). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ γχξσ απφ ηελ πηζηνπνίεζε ζηε δηα 

βίνπ κάζεζε γεληθφηεξα αιιά θαη ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

κέζσ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Δμάιινπ είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη λα απαζρνιεί φρη κφλν νξγαλψζεηο εξγαηψλ (Γ..Δ.Δ.), αιιά 

εζληθνχο (Δ..Τ.Γ, Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) θαη δηεζλείο θνξείο (ISO - International 

Organization for Standardization) , IEC - International Electrotechnical Commission). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε παξνχζα κειέηε θηινδνμεί κέζσ ηεο 

απνηίκεζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ην πεδίν ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αιιά  θαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη αμηνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ δηαπίζηεπζεο ΦΠΠ ISO 17024 -φπσο απηφ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν-  ζην νπνίν γίλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζαθή 

αλαθνξά ζηα ζρήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ν εθάζηνηε 

επαγγεικαηίαο, λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα, λα αλαδείμεη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο γχξσ απφ απηφ αιιά θαη κε βάζε ηα επξήκαηά ηεο λα 

πξνηείλεη ελέξγεηεο βειηίσζεο θαη λα ζέζεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη εξσηήκαηα γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κεγάια 

κέξε. Σν πξψην είλαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε ζε επξσπατθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν. Αξρηθά,  παξνπζηάδνληαη ηα θνηλά 

Δπξσπατθά εξγαιεία θαη αξρέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο 
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επίζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε επηθχξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζε 

εζληθφ επίπεδν κε ζαθή αλαθνξά ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη δνκέο ηεο πνηφηεηαο θαζψο επίζεο 

θαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ απηέο πεξηιακβάλνπλ, ηα νπνία ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 17024 πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε θαη ζηα πεξηερφκελά ηνπ ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά δίλνληαο πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ δηεζλνχο απηνχ 

πξνηχπνπ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ελψ ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο  πξνζψπσλ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 17024. Σν 

θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο ελφο ηέηνηνπ 

ζρήκαηνο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

ηεο έξεπλαο ελψ δηαηππψλνληαη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Αθφκε, αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε, ζην εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ αλάιπζε απηψλ. 

Σέινο,  αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κεζφδνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο.   

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηά εξεπλεηηθφ 

άμνλα ελψ παξαηίζεληαη θαη ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ  

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην έθην θεθάιαην φπνπ ηα επξήκαηα εξκελεχνληαη θαη 

απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ ηέζεθαλ. Σέινο, αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν 

 Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Πνηόηεηα  

1.1 Δπξσπατθφ Δπίπεδν 

ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ φπσο 

απηφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε θαληάδεη επηηαθηηθή. Κάηη ηέηνην καξηπξνχλ νη δηεζλείο θαη επξσπατθέο  

πνιηηηθέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.- Γ.Γ.Γ.Β.Μ., 2013).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εμειίμεηο ζηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο φπσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ν ζπλαθφινπζνο αληαγσληζκφο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θαζψο επίζεο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), δεκηνχξγεζαλ λέεο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε (Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ., 2005).  ην δηακνξθσκέλν 

απηφ ζθεληθφ, ζεζπίζηεθε ην 2000 ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο κε ζθνπφ λα 

θαηαζηεί ε Δ.Δ. ε αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ. Κάηη ηέηνην απαηηνχζε 

ηαπηφρξνλα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (ΔΔΚ), πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηαρεία 

κεηαβνιή ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 

2009β). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην 2002 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο 

έζεζε σο ζηφρν λα θαηαζηνχλ ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

παγθφζκην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πνηφηεηα έσο ην 2010 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

– πκβνχιην, 2009β) ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ην ζθνπφ απηφ απνηέιεζε επίζεο ζηφρν ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο ην 2002, ε νπνία έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλψλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηεπθνιπλφηαλ ε 

θηλεηηθφηεηα γηα κάζεζε θαη εξγαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή απνζθνπνχζε «ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) κέζσ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν»
1
. 

Χζηφζν πξηλ ηελ εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ζηα εξγαιεία θαη ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο Κνπεγράγεο ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ΔΔΚ, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ε αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ επηηάζζεη ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο 

ΔΔΚ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

                                                
1 Ζ δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο: εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Aef0018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Aef0018
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χκθσλα κε ηε πλεδξίαζε ηεο Μπξηδ ησλ επξσπαίσλ Τπνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ησλ επξσπατθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κε ζθνπφ ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο Κνπεγράγεο γηα ηα έηε 2011-2020, ε Δπξψπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ιφγσ ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηα 

επαθφινπζα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξψπεο ζε θνηλσληθφ θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ απηψλ ζπλζεθψλ, ε Δπξψπε θαίλεηαη λα ζηξάθεθε πξνο ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηα 

νπνία παξαηεξήζεθαλ επίζεο πςειά πνζνζηά δηαξξνήο θάηη πνπ έρεη αληίθηππν ζην 

επίπεδν πξνζφλησλ πνπ απνθηνχλ νη λένη (Communiqué, 2010). Ζ βαξχηεηα ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ εληζρχεηαη αλ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνβιέςεηο ηνπ Cedefop 

(2012a:9), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηελ Δπξψπε ηνπ 2020 «νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζα απαηηνχλ πξνζφληα κεζαίνπ επηπέδνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ)». Αθφκε, νη αλακελφκελεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο απαηηήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο πξνζφλησλ 

πςεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ. 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή εμέιημε ε νπνία ζα θάλεη αθφκε πην αηζζεηά ηα ζεκάδηα ηεο 

ζην κέιινλ, είλαη ε γήξαλζε ηεο θνηλσλίαο. Απηφ αθελφο ζα αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο 

φζνλ αθνξά ηηο ειηθίεο ηνπ εξγαζηαθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ζα 

εληζρχζεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε θαη αλαλέσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 

κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ζπλερνχο EEK. Σν γεγνλφο απηφ φπσο είλαη θπζηθφ 

δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ θαζψο επίζεο θαη ζηελ επηθχξσζε 

ηεο κε ηππηθήο ή άηππεο κάζεζεο. 

Χζηφζν, εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ΔΔΚ ζε εζληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν, βαξχηεηα πξέπεη επίζεο λα δνζεί θαη ζηε δηεζλνπνίεζή ηεο 

ζχκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξίδ. Ζ χπαξμε κηαο ηέηνηαο αλάγθεο εμεγείηαη  

αθελφο απφ ην γεγνλφο φηη «ηα εζληθά ζπζηήµαηα ΔΔΚ, σο παξάγνληεο ηεο 

παγθφζµηαο εθπαηδεπηηθήο αγνξάο, πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ επαθή ηνπο µε ηνλ 

επξχηεξν θφζµν γηα λα παξαµέλνπλ ζχγρξνλα θαη αληαγσληζηηθά» θαη αθεηέξνπ  απφ 

ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξψπεο θαη απφ ηε δηεζλή κεηαλάζηεπζε (Communiqué, 2010:4). 

ε ζχκπλνηα κε ηα παξαπάλσ βξίζθεηαη θαη ην Πιαίζην Γξάζεο ηεο Belém (2009-

2021), ην νπνίν απνηειεί ην πνιηηηθφ θείκελν ηεο Παγθφζκηαο πλδηάζθεςεο 

CONFINTEA VI γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ην νπνίν κέζσ κηαο ζεηξάο 

ζπζηάζεσλ πξνο ηα θξάηε κέιε, πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο πνηφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ελψ ζχκθσλα κε ην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Αλαλεσκέλν Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην (Renewed Agenda) 
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γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, έλαο απφ ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν 

2012- 2014 ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» μερσξίδεη ε πξσηνβνπιία 

«Νενιαία ζε θίλεζε» ζηφρνη ηεο νπνία είλαη κεηαμχ άιισλ ε βειηίσζε ηεο 

ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ ζε φια ηα επίπεδα 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010:16). 

1.2 Γηαδηθαζία Κνπεγράγεο: Κνηλά Δπξσπατθά Δξγαιεία θαη Αξρέο 

πσο πξναλαθέξζεθε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο θαη εηδηθφηεξα κε ηε 

ζεκειίσζε ησλ θνηλψλ Δπξσπατθψλ αξρψλ θαη εξγαιείσλ, πξνσζήζεθε ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔΚ. Ζ αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ αξρψλ 

θαη εξγαιείσλ έγηλε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο 

επίζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε επηθχξσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (Cedefop, 

2011).  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα εξγαιεία θαη αξρέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ «αξρή ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
2
». Απηφ ζεκαίλεη πσο έκθαζε δίλεηαη ζην καζεζηαθφ 

απνηέιεζκα δειαδή ζην ηη γλσξίδεη θάπνηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ή ηε 

δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε γηα λα ην κάζεη (Cedefop, 2010). Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη 

αξρέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ελψ πεξαηηέξσ αλαθνξά γίλεηαη ζε απηά πνπ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην επξχηεξν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία: 

 ην Δπξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (EQF) 

 ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET) � 

 ην Δπξσδηαβαηήξην (Europass)  

                                                
2  χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην (2012) ν φξνο «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» αλαθέξεηαη ζηελ 

«πεξηγξαθή φισλ απηψλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο γλσξίδεη, θαηαλνεί θαη κπνξεί λα θάλεη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα νπνία νξίδνληαη κε ηε κνξθή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 
ηθαλνηήησλ», ελψ σο «γλψζεηο» λνείηαη ην απνηέιεζκα ηεο αθνκνίσζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 

κάζεζεο. Οη γλψζεηο είλαη ην ζψκα ζεηηθψλ ζηνηρείσλ, αξρψλ, ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε έλα πεδίν εξγαζίαο ή ζπνπδήο. ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, νη γλψζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ζεσξεηηθέο ή/θαη αληηθεηκεληθέο·σο «δεμηφηεηεο» λνείηαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο 

γλψζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, νη δεμηφηεηεο πεξηγξάθνληαη σο λνεηηθέο (ρξήζε 

ινγηθήο, δηαηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο) θαη πξαθηηθέο (αθνξνχλ ηε ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα 

θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ)·σο «ηθαλφηεηεο» λνείηαη ε απνδεδεηγκέλε 

επάξθεηα ζηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ή/θαη κεζνδνινγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζε πεξηζηάζεηο εξγαζίαο ή ζπνπδήο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ή/θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ε πεξηγξαθή σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο αθνξά ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηελ απηνλνκία» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008). 
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 ην Δπξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (EQAVET) � 

 Αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο 

κάζεζεο � 

 Αξρέο δηά βίνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

(Cedefop,2011) 

1.2.1 Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Πποζόνηων - ΕQF  

Ζ  κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο φπσο είλαη θπζηθφ δεκηνχξγεζε λέεο 

απαηηήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Κχξην κέιεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο απνηέιεζε ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο. Πξνο 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, θνκβηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνχιηνπ ηεο Ληζαβφλαο ην 2000, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ησλ πξνζφλησλ απνηεινχζε απαξαίηεηε ζπληζηψζα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή απηή. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην ην 

νπνίν κε ζχζηαζε ηεο 23
εο

  Απξηιίνπ 2008 ,  ζέζπηζε ηε δεκηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ 

πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε. Πξφθεηηαη γηα  

έλα θνηλφ  επξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο
3
 ην νπνίν ζπλδέεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαη 

πιαίζηα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. ηελ πξάμε,  

ρξεζηκεχεη «σο κεραληζκφο κεηαηξνπήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπο, ηφζν γηα ηε γεληθή θαη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008). 

θνπφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο, 

ελψ ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ απηψλ πινπνηείηαη αλάινγα  κε ηελ  ηζρχνπζα 

πξαθηηθή ηνπ θάζε κέινπο θξάηνπο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008). 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΠΔΠ είλαη αθελφο ε πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ ε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζα επηηεπρζεί θαζψο κέζσ ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ νη εθπαηδεπφκελνη ζα δηεπθνιπλζνχλ σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηεο εξκελείαο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ απφ ηνπο δηάθνξνπο εξγνδφηεο.  

                                                
3 Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα Σε Γία Βίνπ Μάζεζε 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_el.pdf
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Αθφκε, κέζσ ηνπ ΔΠΔΠ ζα επηηεπρζεί ε δηεπθφιπλζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαζψο 

ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ρσξίο  ηελ 

χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ηφπν πνπ απνθηήζεθαλ. 

Απηά ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

πιαηζίσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο κε απηφ ην θνηλφ 

επξσπατθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη απφ νθηψ επίπεδα. 

Σα επίπεδα απηά πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα  επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα,  ην πξψην επίπεδν  αλαθέξεηαη ζε πξνζφληα βαζηθνχ επηπέδνπ φπσο 

είλαη  ην απνιπηήξην δεκνηηθνχ ελψ ην ηειεπηαίν επίπεδν αλαθέξεηαη ζε πξνζφληα 

πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ φπσο ην δηδαθηνξηθφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην θάζε έλα 

απφ απηά ηα επίπεδα «νξίδεηαη βάζεη ζπλφινπ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη 

πξνζδηνξίδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζφληα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009:12). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ην ΔΠΔΠ απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ε 

αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απφ ηα θξάηε κέιε ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ήδε απφ ηε ζχζηαζε ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2008 γηα ηε 

ζέζπηζε ηνπ ΔΠΔΠ, ηα θξάηε κέιε θιήζεθαλ λα ζπλδέζνπλ ηα εζληθά ηνπο 

ζπζηήκαηα
4
 επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κε ην ΔΠΔΠ θαη λα αλαπηχμνπλ δηθά ηνπο 

εζληθά
5
 πιαίζηα πξνζφλησλ (NQF) (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008). 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε πξναλαθεξζείζα ζχζηαζε θάλεη ζαθή αλαθνξά 

ζηνπο δηεζλείο θιαδηθνχο νξγαληζκνχο ππνζηεξίδνληαο πσο «ην ΔΠΔΠ πξέπεη λα ηνπο 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ κε έλα θνηλφ επξσπατθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη έηζη λα δείρλεη ηε ζρέζε ησλ 

δηεζλψλ θιαδηθψλ πξνζφλησλ κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα πξνζφλησλ» (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008). Χζηφζν απηφ απνηειεί ζχκθσλα κε ην Cedefop  

«κηα πξφθιεζε  ε νπνία δελ έρεη αληηκεησπηζηεί αθφκε ζπζηεκαηηθά  απφ ην ΔΠΔΠ» 

(Cedefop, 2012b:1) ελψ φπσο αλαθέξεηαη απφ ην Cedefop ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο 

γηα ηα δηεζλή πξνζφληα, εθηφο απφ ην ΔΠΔΠ εκπιέθεηαη θαη κηα άιιε επξσπατθή 

πξσηνβνπιία, κε ηελ νλνκαζία ΔSCO. 

                                                
4«εζληθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» λννχληαη φιεο νη πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 

θξάηνπο κέινπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο κάζεζεο θαη άιισλ κεραληζκψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Η ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απνλνκή πξνζφλησλ. Έλα εζληθφ ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αξθεηά ππνζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έλα εζληθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ· Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 

2008 
5σο «εζληθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» λνείηαη ην «εξγαιείν» γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ζχλνιν θξηηεξίσλ επίηεπμεο θαζνξηζκέλσλ επηπέδσλ κάζεζεο. Σν ελ ιφγσ κέζν 

ζηνρεχεη ζηε ζπλέλσζε ζε εληαίν ζχλνιν θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ ππνζπζηεκάησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πξφζβαζεο, ηεο εμέιημεο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ· Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2008 
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1.2.2 ESCO 

Απνηειεί κηα επξσπατθή πξσηνβνπιία πνπ ζθνπφ έρεη ηε δηεπθφιπλζε εχξεζεο 

εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ θαζψο ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ ηνκέα 

είλαη δχζθνιε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ δηφηη νη ππεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο ηεο 

θάζε ρψξαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ έλα δηθφ ηνπο ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ζηελ 

εζληθή ηνπο γιψζζα. Σν ESCO απνηειεί κηα πνιχγισζζε ηαμηλφκεζε ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηα 

επαγγέικαηα κε έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο νξνινγία θαηαλνεηή ζε 

φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ βηνγξαθηθά 

θαη ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επίηεπμε 

δηαθάλεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν ζηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ. 

(ESCO
6
; European Commission, 2013). Αλ θαη ην ESCO βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκα 

ζηάδηα αλάπηπμεο, ππνζηεξίδεηαη πσο κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο ζα γεθπξσζεί ην 

ράζκα πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ θφζκσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο (Cedefop, 2013) θαη ζα σθειεζνχλ θαη άιια επξσπατθά ζπζηήκαηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο φπσο απηφ γηα ηε κεηαθνξά πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ (European Commission, 2013). 

1.2.3 Εςπωπαϊκό ζύζηημα μεηαθοπάρ πιζηωηικών μονάδων για ηην ΕΕΚ (ECVET) 

ηα επηηεχγκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξάο πηζησηηθψλ
7
 κνλάδσλ γηα ηελ ΔΔΚ (ECVET). Ήδε απφ ηε 

ζχζηαζε ηεο 23
εο

 Απξηιίνπ 2008 γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην ζπλέζηεζε ζηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ ζηελέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ EQF θαη ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ ΔΔΚ πνπ ήδε ππήξραλ ή πνπ ζα 

δεκηνπξγνχληαλ κειινληηθά. 

ρεδφλ έλα ρξφλν κεηά, κε ζπκπιεξσκαηηθή ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζεζπίζηεθε ην επξσπατθφ απηφ ζχζηεκα  

κεηαθνξάο πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ΔΔΚ ην νπνίν «επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηε ζπζζψξεπζε εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ απνθηψληαη 

ζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζε κηα δηαθνξεηηθή ρψξα ή ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο, 

νχησο ψζηε ε απνθηεζείζα εκπεηξία λα ζπλππνινγίδεηαη ζηα πξνζφληα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο»  (Cedefop,2010:2).  Πξφθεηηαη γηα έλα «κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί 

                                                
6 ΓΓ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042 

 
7Χο πηζησηηθή κνλάδα νξίδεηαη ην «ζχλνιν καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ελφο αηφκνπ, πνπ έρνπλ 

αμηνινγεζεί θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπζζσξεπζνχλ γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο ή λα 

κεηαθεξζνχλ ζε άιια καζεζηαθά πξνγξάκκαηα ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – 

πκβνχιην, 2009γ). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1042
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λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ππφ κνξθή ελνηήησλ
8
 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζε αληίζηνηρνπο βαζκνχο
9
» (ECVET, 

2015) . 

Μέζσ απηνχ, κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά θαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

θάπνηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο θαζψο επίζεο θαη λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα, ε 

θηλεηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ηνληζζεί ε δηαθνξά ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ECVET απφ απηνχο ηνπ EQF, θαζψο φπσο έρνπλ δηαηππσζεί πην πάλσ 

θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ ζε πνιιά ζεκεία. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν ηεο ζχζηαζεο ηνπ ECVET «ελψ ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ EQF είλαη ε αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο ησλ απνθηεζέλησλ 

πξνζφλησλ, ην ECVET απνβιέπεη ζην λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηε ζπζζψξεπζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πνξεία ηνπο πξνο 

ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 

2009γ). ηφρνο ηνπ δειαδή είλαη ε δεκηνπξγία ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη φρη ε ελαξκφληζε ηνπο.  

Σν ECVET βξίζθεη εθαξκνγή ζε φια ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ πνηθίιισλ δηαδξνκψλ εθπαίδεπζεο 

θαη κάζεζεο φπσο ε κε ηππηθή ή ε άηππε ελψ ζπκπιεξψλεη θαη ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ («ECTS»), ην νπνίν 

εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

1.2.4 Europass 

ε πιήξε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ θαη κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνπζίαζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη Κνηλνβνχιην κε ηελ ππ αξηζκφλ 2241/2004/ΔΚ  απφθαζε 

ζέζπηζε ηε 15
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2004 έλα «εληαίν θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ 

ζπληνληζκέλνπ θαθέινπ εγγξάθσλ ππφ ηελ νλνκαζία ”Europass‖» (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2004). Σo επξσπατθφ απηφ ραξηνθπιάθην δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο λα θαηαγξάςνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κε έλα θαζνξηζκέλν ηξφπν ν νπνίνο 

είλαη θαηαλνεηφο ζε εξγνδφηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε (Cedefop, 2010). 

                                                
8 Οξίδεηαη σο ην «ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο, πνπ απνηειείηαη απφ ζπλεθηηθφ 

ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ» 

(ECVET,2015). 
9 Οξίδεηαη σο «ε αξηζκεηηθή έθθξαζε ηεο ζπλνιηθήο βαξχηεηαο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ ελνηήησλ ζε ζρέζε κε ην επαγγεικαηηθφ πξνζφλ» 

(ECVET, 2015). 
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1.2.5 Εςπωπαϊκό πλαίζιο αναθοπάρ για ηη διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηην 

επαγγελμαηική εκπαίδεςζη και καηάπηιζη (EQAVET) 

Ήδε απφ ηα πξναλαθεξζέληα εξγαιεία δηαθαίλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεη ε Δπξψπε 

ζηε ζχλδεζε ηεο ηππηθήο κε ηηο άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο, ζηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη κεηαθνξάο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη γεληθά ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΔΔΚ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηελ ΔΔΚ, αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ζχζηαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18
εο

  Ηνπλίνπ 2009, κε ηελ νπνία 

πηνζεηήζεθε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (EQAVET). Σν πιαίζην απηφ νθείιεη λα 

«ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ αξρψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηε βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο, 

θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ηε δεκηνπξγία γεθπξψλ κεηαμχ ηππηθήο, κε ηππηθήο 

θαη άηππεο κάζεζεο»( Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2012). Πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ 

αλαθνξάο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ, λα 

αμηνινγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ΔΔΚ,  ηφζν ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο 

θαη παξφρσλ φζν θαη ζε επίπεδν απφθηεζεο πξνζφλησλ κέζσ θνηλψλ αξρψλ, 

θξηηεξίσλ πνηφηεηαο θαη ελδεηθηηθψλ πεξηγξαθηθψλ δεηθηψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε ρσξίο δεζκεχζεηο θαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εζληθή 

ηνπο λνκνζεζία θαη πξαθηηθή (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2009β).  

 

1.3 Δπηθχξσζε κε Σππηθήο - Άηππεο Μάζεζεο 

Ήδε απφ ην Μλεκφλην ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηε Γηα Βίνπ θαη Γηεπξπκέλε Μάζεζε ην 

2000, ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πςειήο πνηφηεηαο 

δηαπίζηεπζεο ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηεζεί κέζσ δηαδξνκψλ κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο ή άηππεο κάζεζεο. πσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θείκελν, ζηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο ε απμαλφκελε δήηεζε γηα εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ 

ηνπο εξγνδφηεο θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αηφκσλ λα εξγνδνηεζνχλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο νδεγεί ζε κηα κεγαιχηεξε απφ πνηέ αλάγθε 

αλαγλψξηζεο ηεο κάζεζεο (Commission of the European Communities, 2000:15).  

Ζ δηαηχπσζε ηεο αλάγθεο απηήο αλέδεημε ην φξακα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) 

ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ κεηαμχ άιισλ ε δηακφξθσζε θνηλά απνδεθηψλ αξρψλ 

πηζηνπνίεζεο ηεο πξφηεξεο κάζεζεο10 ησλ ελειίθσλ, ε ζχλδεζήο ηεο κε ηα επίζεκα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε δπλαηφηεηα ζπγθξηζηκφηεηαο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

δεμηνηήησλ δηαθνξεηηθψλ αλεμάξηεησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα επλνεζεί 

                                                
10 Πξφθεηηαη γηα ηελ «επηθχξσζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ -πξνεξρφκελσλ είηε απφ ηππηθή 

εθπαίδεπζε είηε απφ κε ηππηθή ή άηππε κάζεζε, πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ αίηεζε επηθχξσζεο» 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην,2012). 
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ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηέινο ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

(Αξβαλίηε, 2008:123). 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή επηηεχρζεθε ην 2012, 

φηαλ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο  εμέδσζε ζχζηαζε πξνο ηα θξάηε κέιε κε ηελ νπνία 

πξνέηξεπε ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο πνιίηεο λα απνδείμνπλ ηη 

έρνπλ κάζεη εθηφο ηεο ηππηθή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζσ ηεο εκπεηξίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο απηέο  ζηε πεξαηηέξσ αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπο πνξεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο11 (Council of the EU, 

2012). Πην αλαιπηηθά, πξνέηξεπε ηα θξάηε κέιε λα έρνπλ ζε ηζρχ ξπζκίζεηο γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, κε ρξνληθφ νξίδνληα ην 2018, 

ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο φξνο επηθχξσζε αλαθέξεηαη ζηε 

«δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα φηη έλα άηνκν έρεη 

απνθηήζεη καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηα νπνία κεηξήζεθαλ θαηά έλα ζρεηηθφ πξφηππν» 

(Council of the EU, 2012: 5).  

πσο πξνθχπηεη απ φια φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ζηηγκήο κηα ηέηνηα επηθχξσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ζα είρε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Cedefop (2015b) ε επηθχξσζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο αθελφο βειηηψλνληαο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη αθεηέξνπ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αλέξγνπο λα απνδείμνπλ ηα πξνζφληα ηνπο ζηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ή θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζε δνκέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ  έλα λέν 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. Αθφκε, θαζνξηζηηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο θαζψο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηθχξσζεο  

νη λένη ζα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο 

εζεινληηθήο εξγαζίαο, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνχ ηνπο ρξφλνπ. 

Ζ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο ζεκαζίαο ηεο επηθχξσζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ 

απνθηψληαη ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα  εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία εθηφο ηνπ φηη θαζηζηά ηα πξνζφληα δηαθαλή θαη νξαηά ζηελ 

θνηλσλία παξάιιεια εληζρχεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Καξαιήο, 2010). 

Σέινο, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία κε ηε βνήζεηα ησλ ξπζκίζεσλ επηθχξσζεο ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα αληηκεησπηζηεί κέξνο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ησλ πξνζθχγσλ 

                                                
11 «Η επηθνπξηθφηεηα είλαη κηα αξρή πνπ ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Πξέπεη λα επηηξέπεη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ε Έλσζε κπνξεί λα ελεξγήζεη ή πξέπεη λα αθήζεη ηελ πξσηνβνπιία ζηα 
θξάηε κέιε. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε Έλσζε κπνξεί λα παξέκβεη ζε ηνκείο νη νπνίνη δελ εκπίπηνπλ 

ηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα κφλνλ εάλ θαη ζην βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο 

είλαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε θαη δχλαληαη ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ 

ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε επίπεδν Έλσζεο» 

http://europa.eu/cgi-bin/etal.pl 

 

http://europa.eu/cgi-bin/etal.pl
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κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρηεί ε ηαρχηεξε θαη 

νκαιφηεξε ελζσκάησζή ηνπο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο (Cedefop, 2015b). 

 

1.3.1 Οι ηέζζεπιρ θάζειρ ηηρ επικύπωζηρ 

χκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο  πξνο ηα θξάηε κειή ζρεηηθά 

κε ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο θαη ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ απηφ, ηνπο έρεη δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ζε  πξνηεξαηφηεηα  νξηζκέλεο πεξηνρέο ή / θαη ηνκείο  αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξάηε κέιε  θαινχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηθχξσζε 

ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο, ελψ ην θάζε άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζεί απφ νπνηνδήπνηε απφ απηά, είηε κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ, αλάινγα 

κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο . Σα ζηνηρεία απηά είλαη νη ηέζζεξηο δηαθξηηέο θάζεηο απφ ηηο 

νπνίεο απνηειείηαη ε επηθχξσζε θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 «ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ κέζσ 

κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ζεκεηψζεη έλα άηνκν 

κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη ζεκεηψζεη έλα άηνκν 

κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη ζεκεηψζεη έλα 

άηνκν κέζσ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο κε ηε κνξθή επαγγεικαηηθνχ 

πξνζφληνο
12

, πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ νδεγνχλ ζε έλα επαγγεικαηηθφ πξνζφλ ή 

κε φπνηνλ άιιν ηξφπν θξίλεηαη ζθφπηκν» (Council of the EU, 2012:3) 

 

 Πξνζδηνξηζκόο 

Ζ πξψηε θάζε ηεο επηθχξσζεο είλαη απηή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ. Ζ ζεκαζία ηεο θάζεο απηήο έγθεηηαη ζην φηη ηα θάζε 

άηνκν έρεη επηηχρεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηα νπνία κάιηζηα  

απνθηήζεθαλ κέζσ πνηθίιισλ δηαδξνκψλ θαη ζε πνηθίια πιαίζηα φπσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή κέζσ εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθιεζε απνηειεί ζηε 

θάζε απηή ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα 

καζεζηαθά απηά απνηειέζκαηα θαζψο ηα ίδηα έρνπλ πξνέιζεη κέζσ άηππσλ ή κε 

                                                
12

 Ννείηαη  «ην επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηθχξσζεο, ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη φηαλ αξκφδηνο θνξέαο δηαπηζηψζεη φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη καζεζηαθά 
απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα» (Δπξσπατθφ πκβνχιην,2012). 
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ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ απηφ-αμηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, είηε 

κέζσ δηαιφγνπ θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε θάπνηνλ ζχκβνπιν 

(Cedefop,2015b). 

 Καηαγξαθή 

Μέζσ ηεο θάζεο απηήο εμαζθαιίδνληαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο πξνζσπηθνχ θαθέινπ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα αλαιπηηθφ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη έγγξαθα ή/θαη δείγκαηα εξγαζίαο πνπ βεβαηψλνπλ ηα 

καζεζηαθά επηηεχγκαηα ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη παξνπζίαζεο 

ησλ θεθηεκέλσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη εθηφο ησλ εζληθψλ νξίσλ απνηειεί 

ζηνηρείν βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, θάηη πνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θνηλψλ εξγαιείσλ παξνπζίαζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ φπσο είλαη ην Europass. ε νξηζκέλεο ρψξεο, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθή ζεσξνχληαη σο έλα ζηάδην ζην νπνίν ζπιιέγνληαη φια ηα πξνο 

αμηνιφγεζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ελφο ππνςεθίνπ 

(Cedefop, 2015b). 

 Αμηνιόγεζε 

χκθσλα κε ην Cedefop (2015b:17) «ε αμηνιφγεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηεο επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο». ην 

ζηάδην απηφ, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελφο αηφκνπ ζπγθξίλνληαη κε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή/θαη  πξφηππα αλαθνξάο ηα νπνία, φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, είλαη «είηε ίδηα ή ηζνδχλακα κε ηα πξφηππα γηα 

ηα πξνζφληα πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ επίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» 

(Council of the EU, 2012:3). 

Σέηνηα ηζνδχλακα πξφηππα κπνξεί λα είλαη είηε έλα επαγγεικαηηθφ πξφηππν είηε έλα 

εγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή ζπνπδψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κάζεζεο 

ηνπ αηφκνπ. πσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ππάξρεη έλαο ζθεπηηθηζκφο 

απέλαληη ζηελ επηθχξσζε απηψλ ησλ κνξθψλ κάζεζεο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. Ο ζθεπηηθηζκφο  απηφο ζπλδέεηαη ελ κέξεη κε ηνλ ξφιν ησλ πξνηχπσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο θαη  πην ζπγθεθξηκέλα κε ζέκαηα φπσο ν  αζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξφηππνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε κε αλαλέσζε ή  ε πεξηνξηζκέλε 

ηζρχ ηνπ πξνηχπνπ.  

Χζηφζν ε χπαξμε δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηεο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο, ε 

παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

γεληθφηεξα ε χπαξμε δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζεηηθά πξνο ηελ άξζε ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ.  



26 
 

Αθφκε, ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη θάζε 

άηνκν έρεη απνθηήζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα  κέζσ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ 

κάζεζεο θαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηα νπνία ζα είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Μάιηζηα αθξηβψο εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ απφ θάζε ππνςήθην, 

ίζσο θάπνηεο θνξέο απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο θάπνησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο πνπ 

ζα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή αιιά θαη πξαθηηθή αμηνιφγεζε (Cedefop, 2015b). 

 Πηζηνπνίεζε 

Ζ πηζηνπνίεζε απνηειεί ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο επηθχξσζεο κε ηελ νπνία ζπλήζσο 

απνλέκεηαη έλα ηππηθφ πξνζφλ ή κέξνο απηνχ.  Ζ δηαδηθαζία απηή επίζεο κπνξεί ζε 

νξηζκέλα επαγγέικαηα λα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε άδεηαο  ε νπνία δίλεη ζην άηνκν 

ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. ε παξφκνην χθνο ν Ληληδέξεο 

(2010:45), ππνγξακκίδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ πηζηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο 

«γηα πνιιέο εηδηθφηεηεο ε εθπαηδεπηηθή πηζηνπνίεζε, δει. νη εμεηάζεηο απνηίκεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζην επίπεδν ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο επάξθεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ». 

ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη κηα ηειηθή
13

 αμηνιφγεζε πνπ ζα επηβεβαηψλεη 

επηζήκσο ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαηά έλα θαζνξηζκέλν 

πξφηππν
14

. Ζ αμηνπηζηία θαη ε λνκηκφηεηα ηεο αξρήο ή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πινπνηεί 

ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, απνηειεί δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο, κε αλάινγν 

αληίθηππν ζηελ αμία ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (Cedefop, 2015b). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζζεί πσο ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. Δλψ ε ζπλεζέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο παξαηεξείηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, κπνξεί επίζεο λα 

εθαξκνζηεί θαη απφ δηάθνξνπο άιινπο θνξείο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη 

ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ, εζληθφ, 

ηνκεαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (Cedefop, 2015b). 

Δπίζεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ή λα εκπιέθνληαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο απηέο δηέπνληαη απφ εζληθά πξφηππα θαη νη αμηνινγήζεηο 

ζπλήζσο δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο.  

                                                
13 Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο  επίηεπμεο  ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ελφο αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (Cedefop,2009:77). 
14  Σν πξφηππν πηζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ ή δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ απηφ παξέρεη (Cedefop, 2008: 47). 
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Φνξείο θαη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηειεπηαίν ζηάδην, απηφ ηεο πηζηνπνίεζεο, κπνξνχλ επίζεο λα 

εθαξκφδνπλ δηεζλή πξφηππα φπσο ην δηεζλέο πξφηππν δηαπίζηεπζεο θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ EN ISO/IEC 17024, ην νπνίν θαη ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα 

(Cedefop, 2014:65). 

Σέηνηεο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα δηεζλή  πξφηππα  δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ Διιάδα (Manoudi, 

2007) θαη κάιηζηα ζε κηα πιεζψξα επαγγεικάησλ φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

Χζηφζν πξηλ ηελ εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζηα 

δηεζλή πξφηππα θαη πξνζφληα, αμίδεη λα παξνπζηαζηεί ε παξνχζα θαηάζηαζε ζρεηηθά 

κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

1.4 Δζληθφ Δπίπεδν 

ε εζληθφ επίπεδν, ε δηαζθάιηζε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

έρεη θαηαζηεί βαζηθφο ππιψλαο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο Ν.3879/2010 θαη N.3369/2010. Σν Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. (ηψξα 

ΤΠ.Π.Δ.Θ.), θηλνχκελν ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

«Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020», ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε σο 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο (Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.- Γ.Γ.Γ.Β.Μ., 2013), θαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηε χζηαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2009/C 155/01 ηεο 18
εο

 Ηνπλίνπ 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, αλέπηπμε ην Δζληθφ 

Πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΓΒΜ ζηελ Διιάδα, π
3
. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πιαίζην απηφ έζεζε ηηο αξρέο «γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηε 

Γηά Βίνπ Μάζεζε, παξέρνληαο ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη έλα εξγαιείν γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο». 

(Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.- Γ.Γ.Γ.Β.Μ., 2011:15). Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη αξρέο πνηφηεηαο 

πνπ ηέζεθαλ κέζσ απηνχ ηνπ πιαηζίνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην 

ζχλνιφ ηεο, δειαδή ηηο εηζξνέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθξνέο (Τ.ΠΑΗ.Θ.Π.Α.- 

Γ.Γ.Γ.Β.Μ., 2011). 

ηελ Διιάδα, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΓΒΜ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
15

 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο (Ν.4115/2013). Ο επηηειηθφο απηφο θνξέαο δηνίθεζεο   

απνηειεί ην εζληθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο  θαη  εθπξνζσπεί 

ηελ Διιάδα ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (EQAVET). Οη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη είλαη 

                                                
15 Απνηειεί ην δηάδνρν θνξέα ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ 

(Δ.Ο.Π.Π.), ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Κ.Δ.Π.Η..) θαη ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Κ.Δ.Π.). 
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ε δηαζθάιηζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ηεο κε-ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είηε απηά απνθηήζεθαλ κέζσ κε 

ηππηθψλ ή άηππσλ δηαδξνκψλ κάζεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα θαη 

αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ βξίζθεηαη ε αδεηνδφηεζε Ηδησηηθψλ Φνξέσλ παξνρήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φπσο είλαη ηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ηα  

Φξνληηζηήξηα θαη ηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ θαζψο επίζεο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ  

Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ
16

. Ζ αλάπηπμε θαη πηζηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη  «ε ζπζηεκαηνπνηεκέλε αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

επαγγεικάησλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο πξνζφλησλ» (ΚΤΑ, 2006:2). Μέζσ απηήο κεηαμχ άιισλ 

επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ θαη ε ζχλδεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηα αληίζηνηρα Δ.Π., ε αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ε ζπκπφξεπζή ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελψ 

παξάιιεια ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ αλέξγσλ θαη 

ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ (ΚΤΑ, 2006). 

Δπίζεο, αθνινπζψληαο ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ (NQF) ν ΔΟΠΠΔΠ αλέιαβε ηε 

δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηνπ κε ην ΔΠΔΠ ππφ ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε κηαο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο  

απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Cedefop, 

2015a). ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηα πξνζφληα, εληάζζεηαη θαη ε αξκνδηφηεηα 

ηνπ ΔΟΠΠΔΠ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε Δζληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο 

Δθξνψλ. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ν εζληθφο απηφο θνξέαο ζηνρεχεη ζηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ εθξνψλ (ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν επίηεπμήο ηνπο) ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ) θαη ηεο άηππεο 

κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ΔΟΠΠΔΠ είηε δηελεξγεί ν ίδηνο ηηο πηζηνπνηήζεηο είηε 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο Αδεηνδφηεζεο Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζφλησλ
17

, επνπηεχεη θαη αδεηνδνηεί ηνπ ελ ιφγσ θνξείο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ 

απηνί ηελ πηζηνπνίεζε. Με ηνπο δχν απηνχο ηξφπνπο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

                                                
16Χο Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα νξίδεηαη «ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θαη επηκέξνπο επαγγεικαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθφηεηαο θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ιεηηνπξγίεο 

απηέο»(ΚΤΑ,2006). 
17 ε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ, «σο ζεζκηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηηε, αμηφπηζηε θαη αζθαιή αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ νθείιεη θάπνηνο λα δηαζέηεη φηαλ επηρεηξεί λα απνδείμεη ηελ θαηνρή ελφο πξνζφληνο» 

(Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016:25). 
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 Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Απνθνίησλ Η.Δ.Κ θαη .Δ.Κ 

 Πηζηνπνίεζε ηειερψλ πλνδεπηηθψλ θαη Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(ΤΤ) 

 Πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο κε-

ηππηθήο εθπαίδεπζεο 

 Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν 

επαγγεικαηηθφ ηίηιν γηα ηελ εηδηθφηεηα «Πξνζσπηθφ Ηδησηηθήο Αζθάιεηαο» 

 Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Φνξηνεθθνξησηψλ Ξεξάο – 

Ληκέλνο 

 Πηζηνπνίεζε
18

 πξνζφλησλ πξνζψπσλ ή πξνζσπηθνχ, φζνλ αθνξά ην ζηαζεξφ 

εμνπιηζκφ ςχμεο, θιηκαηηζκνχ θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ πεξηέρεη 

νξηζκέλα θζνξηνχρα αέξηα ζεξκνθεπίνπ 

 Πηζηνπνίεζε Φνξέσλ ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ πιεξνθνξηθήο ή γλψζεσλ 

ρεηξηζκνχ Ζ/Τ 

 Αδεηνδφηεζε Φνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα νη νπνίνη πινπνηνχλ 

εμεηάζεηο γηα ηε αδεηνδφηεζε ηερληθψλ επαγγεικάησλ 

 

ε κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο ζθηαγξάθεζεο ηνπ εζληθνχ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πηζηνπνίεζε αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη ζαθή αλαθνξά ζε φια ηα εκπιεθφκελα 

κέξε θαζψο επίζεο θαη ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Ληληδέξεο (2010:42) ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ απηή «ηείλεη λα 

αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθή παξάκεηξν ηφζν ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ, φζν θαη ηεο απαζρφιεζεο, θαη εηδηθφηεξα ηεο 

δηεπζέηεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ». 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξναλαθεξζείζα πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ ηίηιν γηα ηελ εηδηθφηεηα «Πξνζσπηθφ 

Ηδησηηθήο Αζθάιεηαο», ν ΔΟΠΠΔΠ «έρεη αλαζέζεη ηελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ 

εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ζην Κέληξν Μειεηψλ Αζθάιεηαο (ΚΔ.ΜΔ.Α) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο» (ΚΔ.ΜΔ.Α, ρ.ρ.). 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Αξ. 31 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 

Α 18), ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο (ΣΔΔ) κε ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ηψξα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο), αθνχ πξψηα 

νη ππνςήθηνη κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα έρνπλ παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλα απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ (Νφκνο 4111/2013). 

                                                
18http://www.eoppep.gr/images/Refrig_technician/FEK_995_11_04_2016.pdf 
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Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Αξηζ. ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.2/58/νηθ. 19975 ηνπ  

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ηψξα 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), θαζηεξψζεθε «χζηεκα 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο», ε ηξίηε ζπληζηψζα ηνπ νπνίνπ αθνξά ηελ  

πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ) θαη ησλ  Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) α‘ θαη β‘ βαζκνχ. Σα φξγαλα ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ, απνηεινχλ ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο (ΚΔΠ) θαη ην Απηνηειέο 

Σκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπηηξνπή
19

 θεθαιαηαγνξάο 

κε ηελ θνηλή απφθαζή ηνπο κε αξηζκφ 4/505/3.4.2009, αλαθέξνληαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνπο θνξείο πνπ 

δηελεξγνχλ ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Διιεληθφ 

Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην (ΔΣΗ) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, ηα Διιεληθά 

Υξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ (ΔΥΑΔ) θ.ά.
20

 

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο απηήο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηα εκπιεθφκελα ζε 

απηήλ κέξε εληάζζεηαη θαη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 8197/90920/22-7-2013 κε 

ηελ νπνία ζεζπίζηεθε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο (ΔΓ) κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηεο Αξηζκ. 6669/79087, ε ζέζπηζε ηνπ 

ΔΓ ζηφρεπε κεηαμχ άιισλ ζηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ 

νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ν ΔΟΠΠΔΠ δχλαηαη λα εηζεγεζεί 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ πξνζφλησλ πνπ 

απνθηψληαη ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., 

«είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αληηζηνηρίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

θαηφρσλ ηίηισλ εηδηθνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

                                                
19 Δπνπηεπφκελνο θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

20χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ην Πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

εθφζνλ ην ππνςήθην πξφζσπν έρεη ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε 

ηα  φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 11 έσο 14 ηεο απφθαζεο, ή έρεη ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηα εκηλάξηα 

Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 15 ηεο ηδίαο.   

 

. 
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Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη απηψλ ηεο Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ήηνη 

ησλ απνθνίησλ ησλ I.E.Κ., κε ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαηφρσλ 

αληίζηνηρσλ ηίηισλ εηδηθνηήησλ πξνυθηζηάκελσλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ ήδε απνλεκεζεί κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα» 

(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). 

Οη εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα εηζεγεζεί ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζρεηηθά κε ηνλ  

θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε  

επαγγέικαηα πγείαο, αζθάιεηαο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, παξαδείγκαηα ησλ 

νπνίσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1: Παξαδείγκαηα επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ (ΔΟΠΠΔΠ) 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

Ζιεθηξνιφγνη 

Υεηξηζηέο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ 

Μεραληθνί εγθαηαζηάζεσλ Δγθαηαζηάηεο 
θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ 

Τδξαπιηθνί 

Φπθηηθνί 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

Μεραλνηερλίηεο 

Σερλίηεο ακαμσκάησλ 

Σερλίηεο βαθήο 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ Γ  ́Σάμεο 

Τπνπξγείν Τγείαο 

Βνεζνί λνζειεπηψλ 

Κνπξείο-Κνκκσηέο 

Σερλίηεο πεξηπνίεζεο ρεξηψλ – πνδηψλ 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Σερληθνί ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο 

 

πσο θαίλεηαη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ν ΔΟΠΠΔΠ έρεη αλαιάβεη έλα 

πνιπξνιηθφ έξγν ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη κεηαμχ άιισλ ε 

πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ε αδεηνδφηεζε θνξέσλ πηζηνπνίεζεο. πσο έρεη 

ήδε επηζεκαλζεί, ε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη απφ 

θνξείο νη νπνίνη έρνπλ δηαπηζηεπηεί ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα. Σν δηεζλέο πξφηππν 

ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζηεπηεί έλαο ΦΠΠ θαη ην νπνίν ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο είλαη 

ην ISO/IEC 17024:2012 ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην παξαθάησ θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
   

Αλάιπζε Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ISO 17024:2012 
 

2.1 Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη πνιηηηθέο ηεο 

Δπξψπεο δίλνπλ βαξχηεηα ζηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηξέθνληαη πξνο ηελ επηθχξσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο.  

Μέζσ ηεο επηθχξσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο γίλεηαη ε ηειηθή 

απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ε νπνία αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε, θαηαγξάθεθε θαη 

αμηνινγήζεθε. Χο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ην άηνκν απνθηά ζπλήζσο 

θάπνην επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ εζληθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαζψο επίζεο θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηα δηεζλή πξφηππα 

(European Commission; Cedefop; ICF International, 2010). 

Οη Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΦΠΠ) είλαη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

δηελέξγεηα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα «πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο κε 

ζθνπφ λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ελφο αηφκνπ κε ζπγθεθξηκέλεο θαη 

θαηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο, πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο» (ΔΤΓ, 2013:4). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο «ην πιαίζην ησλ ηξηψλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ είλαη απηφ πνπ ζπλνπηηθά νλνκάδνπκε ζρήκα πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ» 

(ΔΤΓ, 2013:4). 

Σν θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο εληζρχεηαη φηαλ απηή 

ζπληειείηαη ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο,
21

 «δηφηη ν ΦΠΠ ηεθκεξησκέλα 

ζπκκνξθψλεηαη κε έλα πιήζνο απαηηήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ» (ΔΤΓ, 2013:4). Αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ, ηηο απαηηήζεηο 

απηέο ππαγνξεχεη ην δηεζλέο πξφηππν δηαπίζηεπζεο  ISO/IEC 17024:2012 ην νπνίν ζα 

                                                
21 Με ηε θξάζε δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο ελλνείηαη φηη ν ΦΠΠ έρεη δηαπηζηεπηεί πξψηα απφ θάπνηνλ 

θνξέα δηαπίζηεπζεο γηα ην ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πηζηνπνηήζεη θάπνην πξφζσπν. Απηφ γίλεηαη 

ζπλήζσο απφ ηνλ εζληθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο ηνπ θάζε θξάηνπο. Χο δηαπίζηεπζε (accreditation) 

ελλνείηαη «ε επηβεβαίσζε ηξίηνπ κέξνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνξέα αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, 
πξνζδίδνληαο επίζεκε ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δηεμάγεη θαζνξηζκέλνπο ξφινπο (tasks) 

αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο» (ISO/IEC 17000:2004:4). 
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αλαιπζεί εθηελψο, αθνχ πξψηα γίλεη αλαθνξά  ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο ηεο πνηφηεηαο 

ζε δηεζλέο επίπεδν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ. 

2.2 Βαζηθέο Τπνδνκέο Πνηφηεηαο 

Γεληθά νη ηξείο θχξηεο ππνδνκέο ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ηππνπνίεζε, 

ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ε κεηξνινγία (ISO/UNIDO, n.d.). Δθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζα γίλεη ζηηο δχν πξψηεο θαζψο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην ππφ 

εμέηαζε αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

2.2.1 Τςποποίηζη  

Με ηνλ φξν ηππνπνίεζε (standardization) ελλνείηαη «ε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία 

θαζηεξψλνληαη γηα πξαγκαηηθά ή δπλεηηθά πξνβιήκαηα δηαηάμεηο γηα θνηλή θαη 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα επηηεπρζεί ν κέγηζηνο βαζκφο ηάμεο 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθαξκνγήο» (ISO/IEC Guide 2004:2). 

ε εζληθφ, επξσπατθφ ή δηεζλέο επίπεδν ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ηππνπνίεζεο είλαη ε έθδνζε ηππνπνηεηηθψλ έγγξαθσλ
22

, φπσο είλαη θαη ηα πξφηππα 

(ΔΛΟΣ). χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45020:1998, σο πξφηππν νξίδεηαη «ην 

έγγξαθν ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη, γηα ζπλερή θαη επαλαιαµβαλφµελε ρξήζε, 

θαλφλεο, θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ή ραξαθηεξηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ή ηα 

απνηειέζµαηά ηνπο θαη ην νπνίν έρεη θαηαξηηζηεί, µεηά απφ ζπλαίλεζε, απφ έλαλ 

αλαγλσξηζµέλν θνξέα, πξνθεηµέλνπ λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο δπλαηφλ βαζµφο ηάμεο 

ζε έλα δεδνµέλν πιαίζην εθαξµνγήο» (ΔΛΟΣ,2008:1). 

ε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν αξκφδηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

ηππνπνίεζεο είλαη νη αθφινπζνη Οξγαληζκνί Σππνπνίεζεο: 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) 

 Κνηλφο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (CEN / CENELEC) 

 Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ (ETSI)  

 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) 

 Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή (IEC) 

 Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) 

 

ε εζληθφ επίπεδν, αξκφδηνο ζε ζέκαηα ηππνπνίεζεο είλαη ν  Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ)  ν νπνίνο καδί κε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μεηξνινγίαο θαη ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ην Άξ. 6  ηνπ N. 4109 

                                                
22Χο ηέηνηα λννχληαη ηα πξφηππα, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη θψδηθεο πξαθηηθήο, νη θαλνληζκνί θαη 

νη ηερληθνί θαλνληζκνί, φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδνληαη ζην επξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45020 

(ΔΛΟΣ) 

 

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.elot.gr/www.etsi.org
http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/
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/2013 απηνηειείο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε δηαρεηξηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή 

απηνηέιεηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηνλ 

ελ ιφγσ λφκν. Ο ξφινο ηεο ηππνπνίεζεο εληζρχζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα εμαηηίαο 

ησλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν φπσο 

ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξψπεο, ε ηερλνινγηθή εμέιημε θ.ά., νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην. Οη αιιαγέο απηέο νδήγεζαλ ζε έλα 

απμαλφκελν αληαγσληζκφ θαη ζε κηα απαίηεζε, φπσο είδακε, γηα δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο, ε νπνία ελζαξξχλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε δεκηνπξγία  πξνηχπσλ αλαθνξάο. 

Σε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δηάθνξνη θνξείο φπσο 

θιαδηθνί θνξείο, δηεζλείο ή επξσπατθνί νξγαληζκνί ή ην θξάηνο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ηππνπνίεζεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κέζσ 

θαζνξηζκέλσλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνθχπηνπλ ηα θιαδηθά, εζληθά, επξσπατθά ή 

δηεζλή πξφηππα. ηελ θαηεγνξία ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ε νπνία εκπίπηεη ζηε 

ζεκαηηθή πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα έξεπλα, πεξηιακβάλνληαη ηα  Πξφηππα ISO θαη IEC 

θαη νη πζηάζεηο ITU ( ITU-T, ITU-R) ( ΜΔ-ΣΠΓΠ ΣΔΔ, 2008). 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη ησλ επξσπατθψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εκβέιεηα ηεο εθαξκνγήο θαη απνδνρήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε 

απηά ηα εζληθά πξφηππα,  ε εθαξκνγή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ελφο θξάηνπο. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ έλα θξάηνο είλαη κέινο ηεο Δ.Δ., ηφηε νη θνξείο ηνπ πηνζεηνχλ ηα 

επξσπατθά πξφηππα. Χζηφζν «ε εθαξκνγή ηνπο είλαη πξναηξεηηθή, εθηφο εάλ εζληθή ή 

επξσπατθή λνκνζεζία ηα θαζηζηά ππνρξεσηηθά» (ΔΛΟΣ, ρ.ρ.).  ηνλ ειιεληθφ ρψξν 

ηα πξφηππα είλαη θπξίσο θνηλά επξσπατθά πξφηππα. Σα Γηεζλή 

Πξφηππα ISO/IEC είλαη απνδεθηά ζε δηεζλέο επίπεδν ελψ καδί ηνπο ελαξκνλίδνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα επξσπατθά. 

 

 Δθπόλεζε Γηεζλνύο Πξνηύπνπ 

ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζπκκεηέρνπλ νη εζληθνί νξγαληζκνί 

ηππνπνίεζεο, νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ISO) θαη 

ηεο Γηεζλνχο Ζιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC). Οη δχν ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνχλ  

ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Δπηηξνπέο ISO TCs IEC TCs  γηα  ηελ εθπφλεζε ησλ 

πξνηχπσλ. ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη δηεζλείο 

νξγαληζκνί, θπβεξλεηηθνί θαη κε. 

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί έλα πξφηππν, 

αξρηθά ζπληάζζεηαη έλα αξρηθφ ζρέδην βάζεη θαλφλσλ θαη νδεγηψλ ησλ ISO/IEC. ηε 

ζπλέρεηα, ην ζρέδην απηφ ππνβάιιεηαη ζε δεκφζηα θξίζε φπνπ νη θνξείο κέιε 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηε ηερληθή επηηξνπή γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. Σν ηειηθφ απηφ θείκελν ηίζεηαη ζε επίζεκε 

ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ θνξέσλ κειψλ, ελψ ε ηειηθή δεκνζίεπζή ηνπ σο Γηεζλέο 

Πξφηππν γίλεηαη αθνχ έρεη εγθξηζεί απφ ηα 2/3  ησλ κειψλ πνπ ην ζρεδίαζαλ θαη ην 

75% ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ςεθνθνξία. 
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ε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη ε επηηξνπή ηνπ ISO, κε ηελ νλνκαζία Council 

Committee on Conformity Assessment – CASCO (ΔΛΟΣ, ρ.ρ.; ISO, n.d.; ΜΔ-ΣΠΓΠ 

ΣΔΔ, 2008). 

2.2.2 Αξιολόγηζη Σςμμόπθωζηρ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο (conformity assessment) «αθνξά ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο πξνδηαγεγξακκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ην αληηθείκελν αλαθνξάο» (ΔΛΟΣ, 

ρ.ρ.). Απνηειεί ηελ απφδεημε φηη νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ έλα πξντφλ, 

δηαδηθαζία, ζχζηεκα, πξφζσπν ή θνξέα πιεξνχληαη (ISO/UNIDO, n.d.). χκθσλα 

κε ην πξφηππν ISO 17000:2004 ε αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα είλαη πξψηνπ, 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο. 

ζνλ αθνξά ηελ πξψηνπ κέξνπο «είλαη ε δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο ε 

νπνία δηελεξγείηαη απφ ην ίδην άηνκν ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ παξέρεη ην πξνο αμηνιφγεζε 

ζπκκφξθσζεο αληηθείκελν
23

». ηελ αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο δεχηεξνπ κέξνπο, ε 

δηαδηθαζία απηή δηελεξγείηαη «απφ ην ρξήζηε ηνπ πξνο αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο 

αληηθεηκέλνπ» ελψ ζηελ αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο ηξίηνπ κέξνπο, ε δηαδηθαζία 

δηελεξγείηαη «απφ πξφζσπν ή θνξέα πνπ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην πξφζσπν ή ηνλ 

νξγαληζκφ πνπ παξέρεη ην πξνο αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο αληηθείκελν» (ΜΔ-ΣΠΓΠ 

ΣΔΔ, 2008:18) 

χκθσλα κε ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο είλαη ε 

αθνινπζία ηξηψλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ή ηελ 

απαίηεζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε, φηη νη πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο πιεξνχληαη. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο (ΜΔ-ΣΠΓΠ ΣΔΔ, 2008:18) είλαη: 

1. Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ 

3. Αλαζθφπεζε ησλ επξεκάησλ θαη επηβεβαίσζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ  

ηαλ απηφ απαηηείηαη, πξνζηίζεηαη θαη κηα ηέηαξηε ιεηηνπξγία απηή ηεο Δπηηήξεζεο 

δειαδή ηεο ζπζηεκαηηθήο επαλάιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο 

ζπκκφξθσζεο, σο βάζε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηεο «δήισζεο 

ζπκκφξθσζεο
24

» (ISO17000:2004). Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο είλαη ε δηελέξγεηα δνθηκψλ, ε επηζεψξεζε, ε πηζηνπνίεζε θαη ε 

δηαπίζηεπζε. 

ζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ISO 17000:2004, απηή απνηειεί 

επηβεβαίσζε ηξίηνπ κέξνπο ε νπνία δηελεξγείηαη απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα ν 

νπνίνο νξίδεη επηζήκσο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, 

                                                
23 Έλα «Αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο» (object of conformity assessment) κπνξεί λα είλαη: 

Πξντφλ (product), Γηεξγαζία (process), χζηεκα (system), Πξφζσπν (person), Φνξέαο (body) 
24 «Γήισζε ζπκκφξθσζεο» είλαη κηα γεληθή έθθξαζε κέζσ ηεο νπνίαο ε εθπιήξσζε θαζνξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ απνδεηθλχεηαη. 
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επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ εάλ έλα πξντφλ, δηεξγαζία, ζχζηεκα ή άηνκν ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ελφο πξφηππνπ (ISO/UNIDO, n.d.). Αλαθνξηθά κε ηε δηεξγαζία ηεο 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ, σο ηέηνηα νξίδνληαη «φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ ν ΦΠΠ θαζνξίδεη θαηά πφζν έλα άηνκν ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

ηθαλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αίηεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο απφθαζεο 

πηζηνπνίεζεο, ηεο επηηήξεζεο (surveillance) θαη ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο (re-

certification) θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ ινγνηχπσλ» (ΔΤΓ, 

2013:5), ζηα νπνία ζα γίλεη αλαθνξά παξαθάησ.  

Ζ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο 

ζπκκφξθσζεο, εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ε δηαπίζηεπζε (ISO 17000:2004). Ζ δηαπίζηεπζε «παξέρεη αλεμάξηεηε 

επηβεβαίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ ή ελφο νξγαληζκνχ λα πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο (π.ρ. δνθηκή, επηζεψξεζε ή 

πηζηνπνίεζε)» (ISO/UNIDO, n.d.:103).  

Ο εζληθφο θνξέαο δηαπίζηεπζεο ζηελ Διιάδα, φπσο έρεη αλαθεξζεί, είλαη ην Δζληθφ 

χζηεκα Γηαπίζηεπζεο A.E., κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν E.Y.Γ. πνπ ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ν νπνίνο «έρεη νξηζζεί σο ν Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Γηαπίζηεπζεο ηεο Διιάδαο ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ 

Καλνληζκνχ (EK) αξηζ. 765/2008 φπνπ θάζε θξάηνο κέινο νξίδεη έλαλ θαη κφλν εζληθφ 

νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο» (ΔΤΓ, ρ.ρ.). 

Ο εζληθφο απηφο θνξέαο είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Φφξνπκ Γηαπίζηεπζεο Φνξέσλ 

(IAF) θαη ηεο «Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε» (ΔΑ ―European co-

operation for Accreditation‖) ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπλάπηνληαη Πνιπκεξείο 

πκθσλίεο (Multilateral Agreement- ΜLA) Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επξσπατθψλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη έλαο νξγαληζκφο δηαπηζηεπκέλνο απφ ην Δ.Τ.Γ., είλαη 

ηζφηηκα πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ θνξείο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί απφ 

αληίζηνηρνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή 

επεθηείλεηαη θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ράξε ζηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη 

κεηαμχ ηεο ΔΑ θαη ησλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία, ε Κίλα, ε Απζηξαιία θιπ. 

 

2.2.3 Μεηπολογία  

Δπίζεο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ππνδνκήο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε χπαξμε ελφο  

ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα, ε αθξίβεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ θπζηθψλ κεγεζψλ, έηζη ψζηε έλα πξντφλ ή ππεξεζία λα 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Ζ  δηαδηθαζία απηή πνπ 

αθνξά θπξίσο ηνλ παξαγσγηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα απνηειεί ζε 

εζληθφ επίπεδν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μεηξνινγίαο  

(ΔΗΜ). 
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2.3 Γηεζλέο Πξφηππν ISO/IEC 17024:2012 

2.3.1 Σκοπόρ και Χπηζιμόηηηα 

Σν δηεζλέο πξφηππν δηαπίζηεπζεο ISO/IEC 17024:2012 κε ηίηιν ―Αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο - Γεληθέο απαηηήζεηο γηα θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ‖ «έρεη 

αλαπηπρζεί κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαη ηελ πξνψζεζε ελφο παγθνζκίσο απνδεθηνχ 

ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ» (ISO/IEC 

17024:2012:v), εηζάγνληαο ζαθή θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε απνλνκήο 

πηζηνπνηεηηθψλ. Σν πξφηππν θπθινθφξεζε ην 2003 θαη απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σν πξφηππν ISO / IEC 17024 έρεη αληηθαηαζηήζεη ην πξφηππν 

EN 45013 (1989) ελψ ηελ 1.7.2012 δεκνζηεχηεθε ε λέα έθδνζή ηνπ. Καζφηη 

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, ζρεδηάζηεθε απφ ηελ επηηξνπή 

CASCO, ελψ έπεηηα απφ ςεθνθνξία ησλ εζληθψλ θνξέσλ κειψλ ησλ ISO θαη IEC, 

εγθξίζεθε θαη απφ ηνπο δχν νξγαληζκνχο. 

Σν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα νξγαληζκνχο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αηφκσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ελφο 

ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ λα δηεμάγνπλ θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη δνκεκέλεο 

αμηνινγήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα ηθαλφηεηαο θαη θαηάηαμεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ακεξνιεςία θαη γηα λα κεησζεί νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ. Σα πξφηππα φπσο απηφ, επηθεληξψλνληαη ζηε δηάθξηζε ξφισλ,  

δηαζθαιίδνληαο φηη νη πάξνρνη θαηάξηηζεο θαη νη αμηνινγεηέο ηεο κάζεζεο δελ είλαη 

ηαπηφζεκνη. Έηζη, δηαζθαιίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

δηεμάγεηαη κε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία (Cedefop, 2012b). πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζην πξφηππν, ην ίδην «κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο  πξφζσπσλ θαη ησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ηα άηνκα πηζηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνδνρή ηνπο ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν» (ISO/17024:2012:5). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Austin et al., 2012), ε ζεκαζία ηεο πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ εληζρχεηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο απμαλφκελεο εξγαζηαθήο 

θηλεηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εθηφο ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ ή φπσο αλαθέξεηαη ζην πξφηππν κέζσ απηήο «παξέρεηαη ε 

δηαβεβαίσζε φηη ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε» (ISO 17024:2012:5). Μέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο θα δηαηήξεζεο ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο 

κπνξνχλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν (ISO 17024:2012:5). 
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Σν παξαπάλσ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ απμαλφκελε ηάζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο  

επξέσο αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη δηπισκάησλ, απνλέκνληαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, έμσ απφ ηε δηθαηνδνζία ησλ δεκφζησλ αξρψλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ γίλεηαη απφ έλα επξχ θάζκα θνξέσλ, 

νξγαληζκψλ θαη εηαηξεηψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο  αθξαίαο 

πνηθηιίαο  δηεζλψλ πξνζφλησλ, ε νπνία θαζηζηά αθφκε πην ζεκαληηθή ηελ αλάγθε 

χπαξμεο νξαηψλ θαη αμηφπηζησλ κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Cedefop, 

2012b). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηνρεχεη θαη ην δηεζλέο απηφ πξφηππν κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε πηζηνπνίεζε δηαθφξσλ επαγγεικάησλ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηαθαλείο 

θαη αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδνληαη θαη ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο  ηα νπνία κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Lommel (2013:224), «ε πηζηνπνίεζε έρεη σο ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, παξέρνληαο κηα  

αληηθεηκεληθή, “απφ ηξίηνπο” αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο παξφρνπ». Έηζη κέζσ 

ηεο δηαπηζηεπκέλεο πηζηνπνίεζεο παξέρεηαη δηαβεβαίσζε ζην θνηλφ γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Balasa, 2016).   

 

2.3.2 Ιζηοπική Εξέλιξη 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην δηεζλέο πξφηππν ΗSO 17024 αληηθαηέζηεζε ην πξφηππν 

ην EN 45013(1989) ην νπνίν θαζφξηδε γεληθά θξηηήξηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΦΠΠ ηα νπνία έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπ ίδηνπο έηζη ψζηε ε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα γίλεηαη κε ηξφπν δηαθαλή θαη αμηφπηζην (European 

Commission, 1996). 

Σν δηεζλέο πξφηππν ISO / IEC 17024 δεκνζηεχζεθε αξρηθά ην 2003. Καηά ηε 

ζπζηεκαηηθή επαλεμέηαζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο θάζε πέληε ρξφληα, ην 

2008, νη αξκφδηνη θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ISO θαηαςήθηζαλ ην πξφηππν 

ISO/IEC 17024 ζέηνληάο ην πξνο ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε. 

Σν Ακεξηθαληθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ (ANSI) εηζήγαγε κηα λέα πξφηαζε γηα 

ηελ πιήξε αλαζεψξεζε ηνπ πξφηππνπ, ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νη θνξείο κέιε 

ςήθηζαλ ππέξ ηεο λέαο απηήο πξφηαζεο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ, κηα νκάδα εξγαζίαο (WG30) ζρεκαηίζηεθε γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ. Έπεηηα απφ κηα ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ νη νπνίεο 

μεθίλεζαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 θαη ηεο ζρεηηθήο ςεθνθνξίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2012, εθδφζεθε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν ISO 17024:2012. 

Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αλαζεσξεκέλεο θαη ηεο παιαηφηεξεο έθδνζεο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη νη εμήο: 
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 Πξνζζήθε/αληηθαηάζηαζε ή απνζαθήληζε φξσλ πνπ πξνθαινχζαλ ζχγρπζε 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πξνηχπνπ 

 Πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ ζε ελφηεηεο π.ρ. γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

ακεξνιεςίαο 

 Γηαγξαθή πξνηάζεσλ 

 Πξνζζήθε εμ νινθιήξνπ λέσλ ελνηήησλ π.ρ. γηα ηε δηαρείξηζε παξαπφλσλ 

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ηνπ πξνηχπνπ ε νπνία ρξήδεη μερσξηζηήο 

αλαθνξάο θαζψο εκπίπηεη ζην ππφ κειέηε αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνξά 

ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε λέα έθδνζε πεξηιακβάλεη κηα νιφθιεξε ελφηεηα γηα ηα ζρήκαηα 

πηζηνπνίεζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν, 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη 

ηα λέα δεδνκέλα ζρεηηθά ηελ ηδηνθηεζία ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο, ζηα νπνία ζα 

γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά παξαθάησ. 

 

2.3.3 Πεπιεσόμενα 

Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν 

ISO/IEC 17024 είλαη νη εμήο: 

1. Γεληθέο απαηηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα λνκηθά δεηήκαηα 

2. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

3. Απαηηήζεηο πφξσλ, φπσο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζεο 

4. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ 

5. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο 

6. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο 

7. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε θάζε κηα μερσξηζηά θαη γίλεηαη ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηα 

ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, ζέκα ζην νπνίν εζηηάδεη ε παξνχζα έξεπλα. 

1.  Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπσλ 

ην ζεκείν απηφ ηνπ πξνηχπνπ, αλαιχνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη ηεο επζχλεο πνπ θέξεη ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ελψ  

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δίλνληαη θαη ζρεηηθά κε ζέκαηα ακεξνιεςίαο θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαθνξά ζα γίλεη παξαθάησ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφηππν νξίδεη πσο ν ΦΠΠ πξέπεη λα είλαη είηε λνκηθφ 

πξφζσπν είηε λα απνηειεί κέξνο κηαο λνκηθήο νληφηεηαο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

θέξεη ηε λνκηθή επζχλε ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε πνπ δηεμάγεη. Δθηφο απφ ηε 

λνκηθή επζχλε, ν ΦΠΠ είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα θάζε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε 
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δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, απφ ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο κέρξη θαη ηελ επαλαπηζηνπνίεζε, ηελ επέθηαζε θαη ηε κείσζε ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγή ηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαζηνιή ή αλάθιεζή ηεο. 

εκαληηθφ δήηεκα πνπ επίζεο ζίγεηαη φπσο είδακε είλαη απηφ ηεο ακεξνιεςίαο. Κάζε 

θνξέαο ν νπνίνο είλαη δηαπηζηεπκέλνο κε ην ελ ιφγσ πξφηππν ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα ηεθκεξηψλεη πσο φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε γίλνληαη κε ηξφπν ακεξφιεπην. Μάιηζηα θαιείηαη λα δηαζέηεη κηα 

δήισζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ακεξνιεςίαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, παξέρνληαο 

βεβαηψζεηο γηα ηελ ηήξεζή ηνπο.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα ελεξγεί ακεξφιεπηα θαη δίθαηα 

πξνο ηνπο αηηνχληεο πηζηνπνίεζεο, ηνπο ππνςεθίνπο γηα πηζηνπνίεζε θαη πξνο ηα 

ήδε πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα ελψ δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεη ή λα εκπνδίδεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηελ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ζε νπνηνδήπνηε 

ελδηαθεξφκελν. 

Ζ ηήξεζε ηεο ακεξνιεςίαο απνηειεί θχξηα επζχλε ηνπ ΦΠΠ  ηελ φπνηα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη θαη λα πξνθπιάζζεη έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο ή 

άιιεο απεηιήο πνπ κπνξεί λα ηε ζέζεη ζε θίλδπλν.  

ηε πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΦΠΠ ζα πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ν εληνπηζκφο θαη ε 

εμάιεηςε ή ειαρηζηνπνίεζε πηζαλήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ηελ νδφ πνπ αθνινχζεζε γηα λα ην πεηχρεη απηφ. Ο ΦΠΠ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο πηζαλέο πεγέο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, είηε 

απηέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ π.ρ. αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην 

πξνζσπηθφ, είηε απφ δξαζηεξηφηεηεο άιισλ πξνζψπσλ, θνξέσλ ή νξγαληζκψλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα δνκνχληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε 

ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή φισλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ απφδνζε ελφο 

πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ ή ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, φπσο ην πηζηνπνηεκέλν 

πξφζσπν απηφ θαζεαπηφ ή θαη ν εξγνδφηεο ηνπ αιιά θαη νη απνδέθηεο ησλ 

παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

 

2.  Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

ε άκεζε ζχλδεζε κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ βξίζθνληαη θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ παξφληνο ζεκείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ελ ιφγσ 

ζεκείν ηνπ πξνηχπνπ παξνπζηάδνληαη θαη πάιη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ηα νπνία σζηφζν εμεηδηθεχνληαη ζηε δηνηθεηηθή θαη 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ζηε ζηάζε θαη εκπινθή ηνπ ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ. 
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Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεηαη πσο ν ΦΠΠ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηελ νξγαλσηηθή 

ηνπ δνκή κέζα απφ ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ πηζηνπνίεζεο θαη ηπρφλ επηηξνπψλ 

θαζψο επίζεο θαη νη επηκέξνπο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Μεηαμχ άιισλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο ή ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα 

γηα ηα εμήο: 

1. ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο 

2. ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

3. ηα νηθνλνκηθά ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο 

4. ηνπο πφξνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πηζηνπνίεζεο 

5. ηελ αλάπηπμε θαη ηε  ζπληήξεζε ησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο 

6. ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

7. ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρνξήγεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο  

επέθηαζεο, ηεο κείσζεο, ηεο αλαζηνιήο ή ηεο αλάθιεζήο ηεο. 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπρλά ζεσξνχληαη σο 

πξναπαηηνχκελα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πηζηνπνίεζεο. χκθσλα κε 

ην πξφηππν, ν ΦΠΠ νθείιεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην 

πξναπαηηνχκελν ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο πξφηεξεο θαηάξηηζεο απφ ην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο δε ζα πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ακεξνιεςία ή λα κεηψλεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο. Δπηζεκαίλεηαη 

επίζεο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ν νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο δελ πξέπεη λα αλαθέξεη ή λα 

ππνλνεί φηη ε πηζηνπνίεζε ζα είλαη απινχζηεξε, επθνιφηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηεζδήπνηε θαζνξηζκέλεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο» 

(ISO/IEC 17024:2012:5). ε πεξίπησζε πνπ έλαο ΦΠΠ παξέρεη ηαπηφρξνλα θαη 

θαηάξηηζε ζηνπο ππνςήθηνπο πξνο πηζηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο 

απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δηαηήξεζε ηεο ακεξνιεςίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν (ISO/IEC 17024:2012:5) ν ΦΠΠ ζα πξέπεη: 

1. Να πξνζδηνξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ηηο ζρεηηθέο απεηιέο γηα ηελ ακεξνιεςία ηνπ 

ζε ζπλερή βάζε: ν νξγαληζκφο πξέπεη λα  έρεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα 

λα θαηαδεηθλχεη πψο εμαιείθεη ή ειαρηζηνπνηεί απηέο ηηο απεηιέο 

2. Να απνδεηθλχεη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο είλαη αλεμάξηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην 

απφξξεην, ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ακεξνιεςία δελ είλαη ζε θίλδπλν 

3. Να κελ δψζεη ηελ εληχπσζε φηη ε ρξήζε ησλ δχν ππεξεζηψλ ζα παξέρεη θάπνην 

πιενλέθηεκα ζηνλ αηηνχληα 

4. Να κελ απαηηεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα νινθιεξψζνπλ ηε δηθή ηνπ εθπαίδεπζε 

ή θαηάξηηζε σο απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε φηαλ ππάξρεη ελαιιαθηηθή 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε κε ηζνδχλακν απνηέιεζκα 
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5. Να δηαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ δε ρξεζηκεχεη σο εμεηαζηήο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ πνπ έρεη εθπαηδεπηεί γηα κηα πεξίνδν δχν εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζχλαςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο: ην δηάζηεκα 

απηφ κπνξεί λα κεησζεί εάλ ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο απνδεηθλχεη φηη δε ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ ακεξνιεςία. 

 

3. Απαηηήζεηο πόξσλ γηα ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπσλ 

Οη απαηηήζεηο ζην ζεκείν απηφ ηνπ πξνηχπνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πφξνπο νη νπνίνη 

είλαη απαξαίηεηνη ζην ΦΠΠ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πηζηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη πσο ν ΦΠΠ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθέο δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ην 

νπνίν ζα δηαηεξεί ελεκεξσκέλν αξρείν πιεξνθνξηψλ φπσο πξνζφληα, επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία θηι. Σν πξνζσπηθφ απηφ, ζα αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη  

ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ, γηα ηα νπνία ζα ηνπ παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο 

νδεγίεο. Σν πξνζσπηθφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη κε θάπνην 

απνδείμηκν ηξφπν πσο ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΦΠΠ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 

ακεξνιεςία θαη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ζα πξέπεη 

πξψηα λα ζεζπηζηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ακεξνιεςίαο. 

Αλαθνξηθά κε ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη άκεζα  ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη εμεηαζηέο ή νη επηηεξεηέο ή θαη άιινη θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

ν ΦΠΠ έρεη αλαζέζεη εξγαζία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ζα 

πξέπεη θαη πάιη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο  

ακεξνιεςίαο, ηελ απνπζία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην πξφηππν «ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο, κέζσ 

λνκηθά δεζκεπηηθψλ ζπκθσληψλ, πξέπεη λα θξαηάεη εκπηζηεπηηθέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο» (ISO/IEC 17024:2012:8). 

Οη εμεηαζηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα πξνζφληα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα  

ηελ δηεμαγσγή ηεο πηζηνπνίεζεο, φπσο επάξθεηα ζην πξνο πηζηνπνίεζε αληηθείκελν,  

θαηαλφεζε ηνπ ζρήκαηνο βάζεη ηνπ νπνίνπ πηζηνπνηείηαη έλαο ππνςήθηνο, γλψζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο θαη ηεο γιψζζαο
25

 ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη ην έξγν ηνπο λα επηηεξείηαη απφ ηνλ ΦΠΠ, έηζη ψζηε λα  

αληηκεησπίδνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο. 

ια ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ θαη γηα θάζε άιιν νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ν ΦΠΠ έρεη 

αλαζέζεη
26

 εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Χζηφζν, ηελ 

                                                
25  ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνηνπ δηεξκελέα  ν ΦΠΠ νθείιεη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δε ζα επεξεαζηεί ε εγθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
26 ε πεξίπησζε πνπ έλαο ΦΠΠ αλαζέηεη έξγν ζε άιινλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη πξψηα λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ν νξγαληζκφο απηφο είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ην ISO/IEC 17024  



43 
 

ηειηθή επζχλε γηα θάζε πηζηνπνίεζε αθφκε θη αλ απηή έρεη αλαηεζεί ζε άιιν 

νξγαληζκφ ηελ έρεη ν ίδηνο ν ΦΠΠ. 

Σέινο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο απνηειεί 

ε χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκή ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν ΦΠΠ. 

 

4. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθέο θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ 

ην ζεκείν απηφ ηνπ πξνηχπνπ, αλαθέξνληαη νδεγίεο ζπκκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηήξεζε αξρείνπ, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

Ζ ηήξεζε αξρείνπ απφ ην ΦΠΠ απνηειεί κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία ηελ νπνία 

νθείιεη λα αθνινπζεί, θαζψο κέζσ ησλ δηαθφξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πηζηνπνίεζε 

εγγξάθσλ είλαη δπλαηφλ αλά πάζα ζηηγκή λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ  

θαηάζηαζε ηνπ θάζε πηζηνπνηεκέλνπ ή ππνςήθηνπ πξνο πηζηνπνίεζε πξνζψπνπ. 

πσο θαίλεηαη, ε χπαξμε αξρείνπ δεκηνπξγεί απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Μάιηζηα, φπσο νξίδεη ην πξφηππν νη 

πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ελψ ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν 

λφκνο ην απαηηεί.   

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ ζίγεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη ε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ πιεπξάο ΦΠΠ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο απφ 

ην πηζηνπνηεκέλν άηνκν ζε πεξίπησζε πνπ ην ίδην αδπλαηεί λα ζπλερίζεη λα 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

ρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ν ΦΠΠ νθείιεη λα δηαζέηεη ζε δεκφζηα ζέα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο, ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο 

θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, απνθεχγνληαο  ηαπηφρξνλα ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ ή 

δηαθήκηζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ παξαπιαλεηηθφ ραξαθηήξα.   

Δθηφο απφ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, πνπ φπσο θαίλεηαη ε ηήξεζή ηεο απφ ηνλ ΦΠΠ ζην 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ, ε αζθάιεηα 

απνηειεί επίζεο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ νπνία πξέπεη λα κεξηκλήζεη ν 

ΦΠΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηνπο λα πινπνηεζνχλ κε αζθάιεηα. Μέξηκλα πξέπεη λα 

δνζεί κέζσ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαη ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εμέηαζε, ιακβάλνληαο ππφςε δεηήκαηα φπσο νη απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ησλ πιηθψλ εμέηαζεο. 

Σέινο, ν ΦΠΠ πξέπεη λα εθαξκφδεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηα νπνία είλαη κεηαμχ άιισλ ε επηηήξεζε, ε ηαπηνπνίεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε παξεκπφδηζε δφιησλ πξαθηηθψλ. 
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5. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο 

ην ζεκείν απηφ ηνπ πξνηχπνπ, γίλεηαη ζαθή αλαθνξά ζηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, 

ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, θξηηήξηα θαη κεζφδνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε, ελψ αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηηο επζχλεο ηνπ ΦΠΠ ζρεηηθά 

κε ηα ελ ιφγσ ζρήκαηα.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν γηα θάζε θαηεγνξία
27

 πηζηνπνίεζεο 

απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο, σζηφζν «έλα ζρήκα κπνξεί λα 

θαιχςεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο πηζηνπνίεζεο» (ISO/CASCO, 2016:7). ην 

ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ν φξνο ζρήκα πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ ή 

ζρήκα (certification scheme for persons) βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ε πηζηνπνίεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα θαη άιιεο απαηηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ νη 

ίδηεο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο, πξφηππα θαη θαλνληζκνί» (ΔΤΓ, 2013:5). 

Κάζε ζρήκα πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

1. Πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο 

Μέζσ απηνχ ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηα φξηα ηεο πηζηνπνίεζεο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έλαλ ηίηιν εξγαζίαο ή πηζηνπνίεζεο ή κηα πην ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηεο πηζηνπνίεζεο (ISO/CASCO, 2016). 

 

2. Πεξηγξαθή  δνπιεηάο θαη θαζήθνληνο 

ην ζεκείν απηφ, πεξηγξάθνληαη νη εξγαζίεο θαη ηα επηκέξνπο θαζήθνληα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ελψ κπνξεί επίζεο λα 

πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην ζην νπνίν εθηεινχληαη νη εξγαζίεο (ISO/CASCO, 

2016). 

 

3. Απαηηνχκελε επάξθεηα 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Lommel, 2013), γηα λα ζεσξείηαη κηα 

πηζηνπνίεζε επηηπρήο πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα αμηνινγεί ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα θάζε επάγγεικα. Χο  εθ ηνχηνπ, ε 

ζσζηή επηινγή απηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ζηελή ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζηνλ εθάζηνηε 

ηνκέα (Arocha & Joyce, 2013; Koby & Melby, 2013; Youdelman, 2013). 

χκθσλα κε ηνλ Lommel  (2013), θάζε πηζηνπνίεζε πνπ αγλνεί ηηο εθ ησλ 

έζσ πιεξνθνξίεο θαη φιεο ηηο άιιεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ δε ζα πεηχρεη, 

ελψ απεηιείηαη θαη ε εγθπξφηεηά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ζρήκα 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ειέγρεη ηα θαζήθνληα, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε εξγαζίαο. Σν ζεκείν απηφ ηνπ 

                                                
27 Μηα θαηεγνξία πηζηνπνίεζεο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κηα εξγαζία (ISO/CASCO, 2016). 
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ζρήκαηνο πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ, 

ηηο πηζαλέο δηαβαζκίζεηο ηεο θαη ην γλσζηηθφ πιαίζην (syllabus) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο θάζε εξγαζίαο.  

 

4. Ηθαλφηεηεο (θαηά πεξίπησζε) 

Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πηζηνπνίεζε αληηθεηκέλνπ, ππάξρνπλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ. ην ζεκείν απηφ, 

αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο απηέο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

«πξνζσπηθά ή/θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ φπσο ε αθνή, ε 

φξαζε, ε θηλεηηθφηεηα θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο απηψλ» 

(ΔΤΓ, 2013:7). 

 

5. Πξναπαηηνχκελα (θαηά πεξίπησζε) 

Δίλαη φια ηα πξνζφληα θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ έλα ζρήκα 

πηζηνπνίεζεο θαη ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο γηα λα κπνξεί λα 

πηζηνπνηεζεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξναπαηηνχκελα δελ ππάξρνπλ ζε φια 

ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, ελψ φηαλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε ην πξνεγνχκελν ζεκείν, απηφ ησλ απαηηήζεσλ ηθαλφηεηαο 

(ISO/CASCO, 2016). Παξαδείγκαηα πξναπαηηνχκελσλ κπνξεί λα είλαη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ή νη θπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ (ΔΤΓ, 

2013:7). 

 

6. Κψδηθαο δενληνινγίαο (θαηά πεξίπησζε)  

Δίλαη «κηα δήισζε ησλ αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

πξφζσπσλ» (ISO/CASCO, 2016:9). Με ηελ ηήξεζε απηνχ, ην πηζηνπνηεκέλν 

άηνκν δεζκεχεηαη φηη αλαιακβάλεη ηα αληηθείκελα εθείλα γηα ηα νπνία έρεη 

πηζηνπνηεζεί θαη εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ήζνο, επαγγεικαηηζκφ, 

ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα (ΔΤΓ, 2013). 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξγαζία ηεο πηζηνπνίεζεο θάζε ζρήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Κξηηήξηα γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε θαη επαλαπηζηνπνίεζε. Απηά αθνξνχλ 

ην ρξφλν, ηηο βαζκνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο θαλφλεο γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο, ελψ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

επαλαπηζηνπνίεζε κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε, έιεγρν γηα ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα θ.ά. (International 

Accreditation Forum, 2009).  

 

2. Μεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε θαη επαλαπηζηνπνίεζε, 

φπσο εμεηάζεηο ζε ζεσξεηηθφ ή/θαη πξαθηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη εθηφο απφ ην εθάζηνηε αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο θαη ζε 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο γξαθήο, αλάγλσζεο, αξηζκεηηθήο θηι. Σν ζρήκα 
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πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη ην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη ζηελ θάζε εμέηαζε, ηε δηάξθεηα 

θαη ηελ έθηαζε απηήο, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλεη ην 

θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ζχλνιν ηεο εμέηαζεο (ISO/CASCO, 2016). 

 

3. Μεζφδνπο θαη  θξηηήξηα επηηήξεζεο, φπνπ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα. ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο κε ηνλ φξν επηηήξεζε, ελλνείηαη ε 

πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ελφο πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην εθάζηνηε ζρήκα 

πηζηνπνίεζεο κεηαμχ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο. 

(ISO/CASCO, 2016).  

 

4. Κξηηήξηα γηα ηελ αλαζηνιή θαη ηελ αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο. Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε παξαβίαζε ηνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο, ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο θ.ά.  

 

5. Κξηηήξηα πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ αιιαγή ηνπ πεδίνπ ή θαη ηνπ επίπεδνπ 

πνπ θαιχπηεη ην εθάζηνηε πηζηνπνηεηηθφ, φπνπ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα. 

 

Δπίζεο ζην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη 

αλαγλψξηζε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνο ηελ πινπνίεζε 

απηνχ ν ΦΠΠ, λννπκέλνπ φηη ν ίδηνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηδηνθηήηεο
28

 ηνπ 

ζρήκαηνο, νθείιεη λα παξέρεη θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:  

1. Σε ζπκκεηνρή ησλ θαηάιιεισλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηε δηαδηθαζία απηή. 

2. Σε ρξήζε κηαο δνκήο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δίθαηε αληηπξνζψπεπζε   

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ.  

3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξναπαηηνχκελσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

4. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ (π.ρ. λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο) θαη ησλ 

κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ. 

5. Σελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ή ηεο πξαθηηθήο (job or practice analysis), κέζσ 

ηεο νπνίαο ζα επηηπγράλεηαη: 

o Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ γηα ηελ επηηπρή απφδνζε 

o Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηαο γηα θάζε εξγαζία 

o Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξναπαηηνχκελσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ  

                                                
28

 Ηδηνθηήηεο ζρήκαηνο ή ηδηνθηήηεο (scheme owner) κπνξεί λα είλαη «θνξέαο ηππνπνίεζεο, δεκφζηα 

αξρή, νξγαληζκφο, επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή έλσζε θ.α., πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο (δειαδή επηιακβάλεηαη, δηαρεηξίδεηαη θαη επσθειείηαη άκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ), ην νπνίν θαη δηαζέηεη ζε θαηάιιεινπο ΦΠΠ. Ιδηνθηήηεο ζρήκαηνο δχλαηαη λα είλαη θαη ν ίδηνο ν 

ΦΠΠ» (ΔΤΓ, 2013:6). 
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o Ζ επηβεβαίσζε ησλ κεραληζκψλ αμηνιφγεζεο θαη ην πεξηερφκελν 

εμέηαζεο 

o Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επαλαπηζηνπνίεζε 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο έρεη αλαπηπρζεί απφ κηα νληφηεηα 

δηαθνξεηηθή απφ ην θνξέα πηζηνπνίεζεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζία ή ηεο πξαθηηθήο, ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν ΦΠΠ (ISO 17024:2012). Γηα ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  δηάθνξεο κέζνδνη, φπσο ζπλεληεχμεηο, νκάδεο εζηίαζεο, 

έξεπλεο θαη παξαηήξεζε (ISO/CASCO, 2016).  

Σέινο,  αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ν ΦΠΠ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη 

φηη ην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο ειέγρεηαη δηαξθψο θαη ζπζηεκαηηθά, ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο ην νπνίν 

εθαξκφδεη, νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο πιεξνχληαη. 

 

 Καηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαγλώξηζε ζρεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζώπσλ 

Πξηλ ηελ αλαθνξά ζηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ πξνηχπνπ, αμίδεη λα επηκείλνπκε ζηα 

ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ηα νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηζηνπνίεζε 

πξνζψπσλ, θαζψο ε ελ ιφγσ πηζηνπνίεζε κπνξεί λα «έρεη εθαξκνγή κφλν ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλν/α ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο» (ΔΤΓ,2013:4). 

ε εζληθφ επίπεδν, ην ΔΤΓ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί δηεζλψο γηα 

ηαπηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επαγγεικαηηψλ, εμέδσζε θαηεπζπληήξηα νδεγία 

αλαθνξηθά κε ην δηεζλέο απηφ πξφηππν θαη ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

πγθεθξηκέλα, ε νδεγία απηή πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ «ηξφπν 

αλάπηπμεο, επηθχξσζεο θαη ζπληήξεζεο ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ, πνπ 

πξνζβιέπεη λα ελζσκαησζεί ζε δηαπηζηεπκέλν πεξηβάιινλ» (ΔΤΓ, 2013:4).  

Γηα λα πηζηνπνηεζεί έλα άηνκν βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο. Ζ αλάπηπμε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα ηελ νδεγία πνπ 

εμέδσζε ην ΔΤΓ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία αξρηθά ν 

εθάζηνηε ηδηνθηήηεο θαηαζέηεη ζην ΔΤΓ κειέηε ε νπνία ηεθκεξηψλεη φηη: 

 Έρεη εληνπηζζεί ηεθκεξησκέλε αλάγθε ζηελ αγνξά, κέζα απφ αηηήκαηα 

επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, επηκειεηήξησλ θηι, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

απαηηείηαη δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ελφο αηφκνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. 
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 Ζ αλάγθε αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο έρεη ηελ απνδνρή ησλ ζπιινγηθψλ 

θνξέσλ θαη ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ
29

. 

 Έρεη πξνεγεζεί ε θαηάιιειε έξεπλα εληνπηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ή/θαη ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ, ή/θαη πθηζηάκελσλ 

ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ζρήκαηνο είλαη πξνο φθεινο ηνπ ζρεηηθνχ επαγγέικαηνο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 Έρεη γίλεη έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ίδηνπ ή παξφκνηνπ
30

 ζρήκαηνο ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 ηαλ ε αλάπηπμε ηνπ ζρήκαηνο πινπνηείηαη απφ ηδηνθηήηε ν νπνίνο δελ είλαη 

ΦΠΠ πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη, πνηα είλαη 

ε λνκηθή ηνπ κνξθή θαη πσο εκπιέθεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη πνην είλαη ην ζθεπηηθφ αλάπηπμήο ηνπ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη θαλφλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ηδηνθηήηε κε 

ΦΠΠ ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγάδεηαη κε θάπνην θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο 

ΔΑ πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεηαη. 

 

Έπεηηα ε κειέηε απηή εμεηάδεηαη απφ ην ΔΤΓ, ην νπνίν απνθαζίδεη αξρηθά γηα ηελ 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο
31

 ηνπ ζρήκαηνο. Δάλ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή, ηφηε ν 

ηδηνθηήηεο νθείιεη λα παξέρεη θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε φζα νξίδεη ην 

πξφηππν
32

 πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζεί ην ζρήκα. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρήκα 

εγθξηζεί ζα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα λα εθαξκνζηεί 

απφ ηνπο ΦΠΠ πνπ ζα έρνπλ δηαπηζηεπηεί γηα ην ππφςε ζρήκα.  

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζσζηά έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα δνζνχλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ ζεκεία (ΔΤΓ, 2013:10): 

 Σν αληηθείκελν πηζηνπνίεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή απηνχ ζην πηζηνπνηεηηθφ θαη 

ζην ζρήκα 

                                                
29 Σειηθφο ρξήζηεο «είλαη ην άηνκν ή ηα άηνκα, ηα νπνία πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κηα απφθαζε, 
βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία, πνπ παξέρεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαηέρεη ν πηζηνπνηεκέλνο, ή θάλνπλ 

ρξήζε ηεο απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα 

είλαη ν ίδηνο ν πειάηεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ή θάπνηνο εξγνδφηεο, ν νπνίνο γηα λα αλαζέζεη κηα εξγαζία ή 

λα πξνζιάβεη/ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ επαγγεικαηία βαζίδεηαη θαη ζηελ πηζηνπνίεζε επάξθεηάο ηνπ» 

(ΔΤΓ, 2013:6). 

30χκθσλα κε ηε νδεγία «ε πεξίπησζε, πνπ ην ππφςε ζρήκα πθίζηαηαη ζηελ ίδηα ή ζε αληίζηνηρε 

κνξθή θαη ιεηηνπξγεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO/IEC 17024, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα αλαθνξά ζπζρέηηζεο» (ΔΤΓ, 2013:6). 

31 χκθσλα κε ηε νδεγία φηαλ ν ηδηνθηήηεο ζρήκαηνο θαη ν ΦΠΠ ηαπηίδνληαη «ηφηε ε αλαγλψξηζε 

επέξρεηαη κε ηε δηαπίζηεπζε ηνπ ΦΠΠ γηα ην ππφςε ζρήκα» (ΔΤΓ, 2013:6). 

32 Δθηφο απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξφηππν ζηελ νδεγία ηνπ ΔΤΓ επίζεο αλαθέξεηαη πσο ν 

ηδηνθηήηεο νθείιεη λα ππνβάιιεη θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη γηα ηα εμήο: «ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ηνπο (θαη) ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ/επαγγεικαηηψλ πνπ 

ζηνρεχεη ην ζρήκα (target group)» (ΔΤΓ, 2013:7) 
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 Σηο ζπλζήθεο ηζρχνο, έθδνζεο, δηαηήξεζεο, επέθηαζεο, πεξηθνπήο, αλαζηνιήο 

θαη αλάθιεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο 

 Σν ζήκα πηζηνπνίεζεο θαη ηελ απήρεζή ηνπ ζηελ αγνξά 

 Σελ πξφζεζε δεκηνπξγίαο ηνπ ζρήκαηνο 

 Σνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρήκαηνο 

 Σα εθαξκνδφκελα πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο 

 Σηο απαηηήζεηο εμέηαζεο 

 Σελ χπαξμε θαη ηθαλνπνίεζε λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ 

 Σνλ ηξφπν θνηλνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο απαηηήζεσλ ζηελ αγνξά 

 Σηο κεζφδνπο δηαζθάιηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο 

κε ην ζρήκα 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ  

 Σηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΦΠΠ 

 Σε ζπιινγή  παξαπφλσλ γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

 Σελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο 

 Σελ επηινγή ησλ εμεηαζηψλ, ηνπ ππεχζπλνπ πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

 Σε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

 

6. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο  

ην ζεκείν απηφ ηνπ πξνηχπνπ, αλαθέξνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, απφ ηελ αξρηθή δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο 

θάπνηνπ ππνςεθίνπ κέρξη θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο εμέηαζεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ  

πεξηθνπή, αλαζηνιή, αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επαλαπηζηνπνίεζε, ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ θαη ηε ρξήζε ινγνηχπσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ν ΦΠΠ νθείιεη λα 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ζρήκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο επίζεο θαη ησλ ηειψλ πηζηνπνίεζεο.  ιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο επίζεο θαη 

κε ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ελππφγξαθα απφ 

ηνλ αηηνχληα. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ν ΦΠΠ νθείιεη λα εθαξκφδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο, έγθπξνπο θαη αληηθεηκεληθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο φπσο απηνί 

νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ιφγσ 

αιιαγήο ηνπ ζρήκαηνο ππάξμνπλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο, νθείιεη κε ηα 
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θαηάιιεια κέηξα, φπσο ε επαλαπηζηνπνίεζε, λα βεβαησζεί φηη ην πηζηνπνηεκέλν 

άηνκν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο λέεο απαηηήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο, απηή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα απηψλ ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη δπζθνιίαο γηα θάζε εμέηαζε. 

Δπίζεο, κέξηκλα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, 

φπσο ν ζσζηφο θσηηζκφο θηι θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

Ζ απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ 

θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ ΦΠΠ, ην νπνίν ζα πεξηνξίδεηαη αλαθνξηθά 

κε ηελ απφθαζή ηνπ απηή ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο θαζψο 

θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Σν 

ρνξεγνχκελν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, 

φπσο ην φλνκα ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο ελψ 

ν ΦΠΠ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη θαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα δηαρεηξίδεηαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή, 

ηελ αλάθιεζε ή ηε κείσζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη κε ηελ 

επαλαπηζηνπνίεζε. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πεξηνδηθφηεηα ηεο 

επαλαπηζηνπνίεζε θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο (ISO 

17024:2012:12): 

 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

 Αιιαγέο ζηα θαλνληζηηθά έγγξαθα 

 Μεηαβνιέο ζηηο απαηηήζεηο ζρήκαηνο 

 Φχζε θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ θιάδνπ ή ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν  

 Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο  

 Βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ηεο αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ 

θαζεθφλησλ  

 Απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

 πρλφηεηα θαη πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηηήξεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη απφ ην ζρήκα  

 

Αθφκε αλάινγα κε ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο, ε δηαδηθαζία ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Δπηηφπηα αμηνιφγεζε 

 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 Γνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ζπλερηδφκελεο ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο θαη αξρεία 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  
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 Δμέηαζε 

 Έιεγρνο ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή επάξθεηα 

  

ζνλ αθνξά ηα παξαπφλα θαη ηηο πξνζθπγέο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πηζηνπνίεζεο, 

ν ΦΠΠ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο 

θαη γεληθφηεξα δηαρείξηζήο ηνπο. Σέινο, νη ΦΠΠ πνπ παξέρνπλ ζήκαηα πηζηνπνίεζεο 

ή ινγφηππα ζα πξέπεη επίζεο λα ηεθκεξηψλνπλ ηνπο φξνπο ρξήζεο απηψλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπο. 

 

7. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο 
ην ηειεπηαίν απηφ ζεκείν ηνπ πξνηχπνπ αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απφ ην ΦΠΠ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζπλεπήο πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ν ΦΠΠ εθηφο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, νθείιεη λα εθαξκφζεη κηα εθ ησλ δχν παξαθάησ 

επηινγψλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο: 

 

Α) Έλα γεληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζην πξφηππν αλαιπηηθά.  

Β) Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001,  

ππνζηεξίδνληαο θαη απνδεηθλχνληαο ηε ζπλεπή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Γηεζλνχο Πξνηχπνπ (ISO / IEC 17024). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
   

Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο  
 

3.1 Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 17024 

3.1.1 Διεθνέρ επίπεδο 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο
33

, ην δηεζλέο πξφηππν ISO / IEC 17024  βξίζθεη 

εθαξκνγή απφ θξαηηθνχο θνξείο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη  

εξγνδφηεο. Σν Ακεξηθαληθφ Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ (ANSI), κέινο ηνπ ISO, 

έρεη δηαπηζηεχζεη 40 νξγαλψζεηο γηα 112 πεδία πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO/IEC 17024, ζε  δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο, ν πγεηνλνκηθφο, ν 

ηνκέαο πιεξνθνξηθήο, αζθάιεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. χκθσλα κε πξφζθαηα 

ζηνηρεία (2012), ζρεδφλ 2,5 εθαηνκκχξηα επαγγεικαηίεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ  

ΦΠΠ νη νπνίνη έρνπλ δηαπηζηεπηεί απφ ηνλ εζληθφ απηφ θνξέα ηεο Ακεξηθήο 

ζχκθσλα κε ην ISO 17024. 

πσο πξναλαθέξζεθε, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΖΠΑ αμηνπνηνχλ ην πξφηππν 

ISO/IEC 17024, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο (Swift & Krishna, 2012:14). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ 

είλαη: 

 Τπνπξγείν Άκπλαο: απαηηείηαη απφ ηνπο ππάιιεινπο, ε αξκνδηφηεηα ησλ 

νπνίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε πιεξνθνξηψλ (information assurance), λα έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO/IEC 17024 ΦΠΠ. 

 Γηνίθεζε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία: έρεη δηαπηζηεπηεί 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν  ISO/IEC 17024 γηα ηελ πηζηνπνίεζε ρεηξηζηή 

γεξαλνχ. 

 Τπνπξγείν Δλέξγεηαο: δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε πηζηνπνηήζεσλ κε βάζε ην 

πξφηππν ISO/IEC 17024 ζε πξνγξάκκαηα  πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ηελ πξνζηαζία ζπηηηψλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 Γηνίθεζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (Food and Drug Administration – FDA): 

ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο 

πνπ δηαζέηεη (Swift & Krishna, 2012:14). Ζ FDA είλαη κεηαμχ ησλ 

ξπζκηζηηθψλ νξγαληζκψλ αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο γηα ηνπο 

επηζεσξεηέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 17024, 

φπσο είλαη νη επηζεσξεηέο εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ, 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ θ.ά. (Woodley, Bradsher & Wojtala, 2012). 

                                                
33 Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη δηεζλψο θαη ζε άιιεο ρψξεο γηα ηε δηαπίζηεπζε ΦΠΠ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο εζληθνχο θνξείο δηαπίζηεπζεο ( π.ρ. Καλαδάο-SCC,) αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν (π.ρ. 

Αγγιία -UKAS). 
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Δθηφο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξά γίλεηαη θαη ζε 

εθαξκνγέο ηνπ πξνηχπνπ απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην Project Management Institute (ΡΜΗ). Σν PMI απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο πξνηχπσλ 

Γηαρείξηζεο Έξγσλ ζηνλ θφζκν. Έρεη αλαπηχμεη πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο 

Έξγσλ, φπσο ην Project, Program θαη Portfolio Management κε αληίζηνηρεο 

πηζηνπνηήζεηο (HAU, n.d; PMI Greece, n.d.). Αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 600.000 κέιε 

θαη πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 185 ρψξεο (Cedefop, 

2012b), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο. Μηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο 

πηζηνπνηήζεηο ηνπ PMI είλαη ην Project Management Professional. Γηα ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο, ν νξγαληζκφο PMI έρεη δηαπηζηεπηεί απφ ηνλ Ακεξηθάληθν 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Πξνηχπσλ (ANSI) ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 

(Cedefop, 2012b:21; PMI, Inc., 2015:1). 

 

3.1.2 Εςπωπαϊκό επίπεδο 

ε επξσπατθφ επίπεδν, φπσο αλαθέξεηαη ζε κειέηε ησλ Colardyn θαη Bjornavold 

(2005), ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο ελέξγεηεο γηα κηα πην ζπλεπή 

πξνζέγγηζε  ηεο επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή θαη 

κε γλψκνλα ηε ρξήζε ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 17024, αλαθνξάο ρξήδεη ην 

παξάδεηγκα ηνπ Βειγίνπ. Σν Βέιγην απνηειεί κία απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά απηφ ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Μάιηζηα φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα κειέηε, ην 

πξφηππν ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. Σν πξφηππν 

εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ, ζε ηνκείο ζέξκαλζεο, 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπγθφιιεζεο θαη κεηαιινπξγίαο, ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο. 

Σν δηεζλέο απηφ πξφηππν εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Ηξιαλδία, θπξίσο ζηνλ ηνκέα 

ηξνθίκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε εξγαηψλ ζθαγείνπ. Μέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ επηδηψθεηαη ν εμνπιηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο, 

φπσο νξίδνπλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ζηελ πνηφηεηα. 

Δπίζεο ζηε Γαιιία, ν χιινγνο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Ηθαλνηήησλ (ACVC), δεκηνχξγεζε ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 κηα 

δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ ηνπ, πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηελ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ (εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ή ηδησηψλ) ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ν Δπξσπατθφο χλδεζκνο Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνζφλησλ 

(Δ..Π.Π.), ν νπνίνο απνηειεί κηα νξγάλσζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ελψλεη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη επαγγεικαηίεο απφ φιε ηελ Δπξψπε θαη ην 

εμσηεξηθφ ζηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 (Messnarz et 
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al., 2012). πγθεθξηκέλα, κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ είλαη ε παξνρή ελφο  

ελνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ πηζηνπνίεζεο γηα κεγάιν αξηζκφ επαγγεικάησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν (ECQA, 2009). Ο Δ..Π.Π αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ  

αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (Messnarz et al., 2012), 

ελψ θάζε νξγαληζκφο ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δ...Π θαη ζηνλ νπνίν έρνπλ 

αλαηεζεί εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνπνίεζε, νθείιεη λα ελεξγεί ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξφηππνπ ISO 17024 (ECQA, 2009). 

Αθφκε ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη λα γίλεη ε Δπξψπε κηα έμππλε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία, 

επηιέρζεθε κηα ζεηξά ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε, ην θιίκα, ηελ ελέξγεηα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο. Μέξνο ησλ ζηφρσλ απηψλ απνηέιεζε θαη ε βειηίσζε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, εθαξκφζηεθε κεηαμχ Ννεκβξίνπ 2013 θαη Γεθεκβξίνπ 2016,  ην έξγν 

Migrant Integration Driving License (MIDRIL) ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Leonardo da Vinci - Αλάπηπμε ηεο 

Καηλνηνκίαο. Ζ «άδεηα νδήγεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαλαζηψλ» ζηφρεπε λα 

επηηαρχλεη ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θάζε ρψξα, λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο θηλεηηθφηεηαο, λα πξνσζήζεη ηε βαζηθή κάζεζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ, αλαπηχρζεθε 

έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ κεηαλαζηψλ (Migrants skills 

certification system) κε βάζε ην πξφηππν ISO 17024, γηα ηελ επηηπρή αλαγλψξηζε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Δπξψπεο (Migrants skills certification 

system based on ISO 17024, n.d.).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο MIDRIL αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο αξκνδηφηεηαο: 

 Γιψζζα 

 Γηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα 

 Αλάγλσζε, γξαθή, καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πιεξνθνξηθή 

 Δξγαζηαθή θνπιηνχξα 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξφγξακκα δηεμήρζε απφ κηα θνηλνπξαμία έμη
34

 

εηαίξσλ απφ πέληε επξσπατθέο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο. 

                                                
34

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ:Γαιιία:I.T.G CONSEIL SAS, Sud Concept, Απζηξία: KIST Consult, Πνξηνγαιία: ISQ - 

Institute for Quality and Technology, Βνπιγαξία: European Centre for Quality Ltd., Διιάδα: Hellenic Regional 
Development Center. 



55 
 

 

3.1.3 Εθνικό επίπεδο 

 

 Γξάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο
35

, ζηελ πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο γηα ηε «Υνξήγεζε, ζε απαζρνινχκελνπο θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο, Δπηηαγήο Πηζηνπνίεζεο, είηε θαηά ISO/IEC 17024, είηε κε 

πηζηνπνίεζε ΔΟΠΠΔΠ ζε κία απφ 11 Δηδηθφηεηεο», ην νπνίν απνηέιεζε κέξνο ηεο 

πξάμεο «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο Καηάξηηζεο, πκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο, Πηζηνπνίεζεο Γεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ θαη απαζρνινχκελσλ 

επαπεηινχκελσλ κε αλεξγία, θπξίσο ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο 

ηνπο», ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», εμέδσζε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην κεηξψν Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ. 

Ζ επηηαγή πηζηνπνίεζεο αθνξνχζε ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο (Δ.Β.Δ.Π., 

2015): 

 Σερληθφο πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ  

 Σερλίηεο Διαζκαηνπξγφο 

 Σερλίηεο σιελνπξγφο 

 Σερλίηεο Δξγαιεηνκεραλψλ  

 Σερληθφο – πληεξεηήο Δγθαηαζηάζεσλ Απηνκαηηζκνχ & Απηνκάηνπ 

Διέγρνπ  

 Σερλίηεο Καζαξηζκνχ κεηάιισλ (Ακκνβνιηζηήο – Τδξνβνιηζηήο)  

 Σερλίηεο Ξπινπξγφο  

 Σερλίηεο Φπθηηθφο  

 Σερλίηεο Μφλσζεο   

 Σερλίηεο Ηθξησκάησλ  

 Υεηξηζηήο Κηλεηψλ Μεραλεκάησλ – Μεραλεκάησλ Έξγνπ 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην δηεζλέο απηφ πξφηππν ζηελ 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ εμέδσζε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία, απεπζπλφκελε ζε θνξείο πνπ ζα εκπιέθνληαλ ζην πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. χκθσλα κε ην θείκελν ηεο πξφζθιεζεο, ε πηζηνπνίεζε ζα πινπνηνχηαλ απφ 

                                                
35http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISI-MITROOFOREONPISTOPOIISIS_F20849.pdf 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISI-MITROOFOREONPISTOPOIISIS_F20849.pdf
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ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά  ISΟ/IEC 17024 ή πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ 

(ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΚ, 2016). 

Παξνκνίσο, πξφζθιεζε εμέδσζε θαη ε Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Σνκέα 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο (ΔΓ ΔΠΑ
36

ΑπΚΟ), γηα ηελ εγγξαθή 

παξφρσλ θαηάξηηζεο ζε κεηξψν, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο κε αληηθείκελν «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε 

αλέξγσλ 29-64 εηψλ ζε θιάδνπο αηρκήο».  πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε
37

 ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 

νη πάξνρνη ζα ζπκβιεζνχλ κε Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή/ θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ISO/IEC 17024 είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ λα ρνξεγνχλ 

πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ή απφ εηαηξείεο Λνγηζκηθνχ, νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζρεηηθέο Πηζηνπνηήζεηο» (ΔΓ ΔΠΑ ΑπΚΟ, 2016:7). 

 

 Γηαπηζηεπκέλνη θαηά ISO 17024:2012 ΦΠΠ ζηνλ ειιεληθό ρώξν 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ 

ΦΠΠ πνπ ηεθκεξησκέλα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχεη ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 απνθηά ηδηαίηεξε αμηνπηζηία θαη θχξνο. Οη 

δηαπηζηεπκέλνη θνξείο ιακβάλνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε πξφηππν δηαπίζηεπζεο 

ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ηφζν ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ θαζψο επίζεο θαη 

ε εκεξνκελία ιήμεο απηνχ. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

επίζεκα πεδία εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο. Κάζε επίζεκν πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

δηαπίζηεπζεο (ΔΠΔ∆),  έρεη έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη έλαλ αιθαξηζκεηηθφ 

ζπλδπαζκφ πνπ δειψλεη ην πξφηππν θαη ηνλ ηνκέα δηαπίζηεπζεο. Γηα ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024, ε πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηνλ 

ππνρξεσηηθφ θαη ζηνλ πξναηξεηηθφ ηνκέα (ΔΤ∆ ΟΔΦ-22/02/01/08.12.2014). 

ηελ Διιάδα, ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) έρεη δηαπηζηεχζεη κέρξη 

ζήκεξα έλα ζχλνιν θνξέσλ πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία ηφζν 

ζηνλ ππνρξεσηηθφ φζν θαη ζηνλ πξναηξεηηθφ ηνκέα, φπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο
38

 2 

θαη 3. 

                                                
36http://www.katartisi.gr/images/prokiriksi-voucher-2016.pdf 
37 εκεηψλεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε ζα δηελεξγεζεί απφ Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξεη ε πξφζθιεζε. 
38 θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ δελ είλαη ε εμαληιεηηθή αλαθνξά ησλ ΦΠΠ πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί 

απφ ην ISO 17024. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη κφλν νη ΦΠΠ πνπ έρνπλ 

δηαπηζηεπηεί απφ ηνλ εζληθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ). Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άιινη ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλνη θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη 

έρνπλ δηαπηζηεπηεί  απφ θνξείο δηαπίζηεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ν UKAS. 

http://www.katartisi.gr/images/prokiriksi-voucher-2016.pdf
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Πίλαθαο 2: Τπνρξεσηηθφο ηνκέαο 

ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

BUREAUVERITASΔΛΛΑΑ

ΝΧΝΤΜΖΔΣΑΗΡΔΗΑ 

(BUREAU VERITAS HELLAS 
A.E.) 

Πηζηνπνίεζε αξκνδίσλ αηφκσλ γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαγφκσζε 
ππξνζβεζηήξσλ 

 

ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ. - ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ 

ΓΟΚΗΜΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Πηζηνπνίεζε αξκνδίσλ αηφκσλ γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν, 

ηε ζπληήξεζε θαη 
ηελ αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ 

ΔΝΧΖ ΑΝΑΛΟΓΗΣΧΝ 

ΔΛΛΑΓΟ (ΔΑΔ) 
Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηψλ Αλαινγηζηψλ 

 

Πίλαθαο 3: Πξναηξεηηθφο ηνκέαο 

ΦΟΡΔΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

BCED – Best in Continuing 

Education & Development S.P. 
Ltd (ΑΝΝΑ Γ. ΓΔΛΖΜΑΝΖ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ) 

Pearson LCCI JETSET ESOL International Qualifications 

1. Γεληθά Αγγιηθά(Foundation, Δπίπεδν 1, A1-C2) 
2. Αγγιηθά γηα Δπηρεηξήζεηο (Δπίπεδν 1-4) 

3. Αγγιηθά γηα Σνπξηζκφ (Δπίπεδν 1&2) 

4. Αγγιηθά γηα Λνγηζηηθά (Δπίπεδν 3) 

 

DQS ΔΛΛΑ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

1. Πηζηνπνίεζε ζηειέρνπο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα ηεο DQS ζε θαηεγνξίεο: 

Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, Δζσηεξηθφο Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο, Γηεπζπληήο Πνηφηεηαο, 

Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο θαη απφδνζε θσδηθνχ IAF/ΔΑ (ζχκθσλα κε ην έγγξαθν IAF ID 1) 
2. Σερληθφο Μνλψζεσλ – Μνλσηήο 

3. Υεηξηζηήο ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ ςχμεο, θιηκαηηζκνχ θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ πεξηέρεη 

νξηζκέλα θζνξηνχρα αέξηα ζεξκνθεπίνπ (Αξρηηερλίηεο Φπθηηθφο,  Δξγνδεγφο Φπθηηθφο) 

4. χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ 
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EUROCERT Α.Δ. - Δπξσπατθή 

Δηαηξεία Διέγρσλ θαη 
Πηζηνπνηήζεσλ (EUROCERT 

Α.Δ.) 

Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ : 

 

1. Μεραλήκαηα Έξγνπ γηα εθηέιεζε Δθζθαθήο θαη ελ γέλεη Υσκαηνπξγηθέο 

2. Μεραλήκαηα Έξγνπ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ Αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο θνξηίσλ ή πξνζψπσλ 
 

GLOBAL CERT 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α.Δ. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ/Τ ζε 

1. Υξήζε Ζ/Τ θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ 

2. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ 

3. Τπνινγηζηηθά Φχιια 

4. Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

6. Παξνπζηάζεηο 

Με ηίηιν: 

 INTERMEDIATE (ζε ηνπιάρηζηνλ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ζε ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ δηαθνξεηηθφ απφ ηα αθφινπζα) 

 INTERMEDIATE A (γλσζηηθά αληηθείκελα 2,3,4), 

 INTERMEDIATEB (γλσζηηθά αληηθείκελα 2,3,4,5 ή 2,3,4,6), 

INTERMEDIATEC (γλσζηηθά αληηθείκελα 1,2,3,4,5,6) 
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PEOPLECERT ΔΛΛΑ - 
ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ECDL Profile 

 
Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ/Τ ζε 

- Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ( βαζηθφ θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν) 

- Τπνινγηζηηθά θχιια (βαζηθφ θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν) 
- Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ (βαζηθφ επίπεδν) 

- Βάζεηο δεδνκέλσλ (βαζηθφ θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν) 

- Παξνπζηάζεηο (βαζηθφ θαη πξνρσξεκέλν επίπεδν) 

- Υξήζε Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (βαζηθφ επίπεδν) 
 

ζε ζπλδπαζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε επίπεδν πηζηνπνίεζεο: 

 
A) Βαζηθφ 

 

B) Πξνρσξεκέλν 
 

Δθηηκεηήο Αθηλήησλ – Δηζαγσγηθφ Δπίπεδν (Valuer in Real Estate Property) 

TÜV AUSTRIA ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Σερληθφο πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ 

Υεηξηζηήο Κηλεηψλ Μεραλεκάησλ – Μεραλεκάησλ Έξγνπ κε εηδηθφηεηεο: (Υεηξηζηήο Γεξαλνθφξσλ 

θαη Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ, Υεηξηζηήο Πεξνλνθφξσλ) 

Σερληθφο - πληεξεηήο Δγθαηαζηάζεσλ Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ 
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Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηεο: 

1. Γξακκαηέαο Γηνίθεζεο 

2. Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Τπάιιεινο Γξαθείνπ) 

3. Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ζε Δπηρεηξήζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ 

4. Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ζε Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

TÜV ΔΛΛΑ (TÜV NORD) 
Α.Δ. 

Σερλίηεο Δξγαιεηνκεραλψλ. 

Σερληθφο Μφλσζεο – Μνλσηήο. 

Σερλίηεο Διαζκαηνπξγφο. 

Σερλίηεο σιελνπξγφο. 

Σερληθφο πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ. 

Σερληθφο πληεξεηήο Δγθαηαζηάζεσλ Απηνκαηηζκνχ θαη Απηφκαηνπ Διέγρνπ. 

Σερλίηεο Καζαξηζκνχ Μεηάιισλ (Ακκνβνιηζηέο – Τδξνβνιηζηέο) 

Σερλίηεο Ξπινπξγφο. 

Σερλίηεο Τδξαπιηθφο 

1. Σερλίηεο Γεληθψλ Τδξαπιηθψλ Δξγαζηψλ 
2. Σερλίηεο Φπζηθνχ  Αεξίνπ 

 

Σερλίηεο ηνπνζέηεζεο ζηδεξνχ 

νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 

Σερλίηεο ηνηρνπνηίαο 

Σερλίηεο επηρξηζκάησλ 

Σερλίηεο θαινππηψλ θαη έγρπζεο 

ζθπξνδέκαηνο 

Σερλίηεο ηνπνζέηεζεο ηθξησκάησλ 

Σερλίηεο ηνπνζέηεζεο θεξακηθψλ 

πιαθηδίσλ 

Σερλίηεο ειαηνρξσκαηηζκψλ 

Σερλίηεο Ξεξάο Γφκεζεο 
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Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ Έξγσλ : 

1. Υεηξηζηήο Δθζθαθέα 

2. Υεηξηζηήο Φνξησηή 

3. Υεηξηζηήο Αλπςσηηθψλ Μεραλεκάησλ έξγνπ 

 

Σερληθφο Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Σερληθφο Έξγσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο : 

1. Σερληθφο ιεηηνπξγίαο θαη ειαθξηάο ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ – 
βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ 

 

2. Σερληθφο δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ – απνξξηκκάησλ 
 

3. Σερληθφο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) 

ηέιερνο Γηνίθεζεο : 

1. Γξακκαηέαο Γηνίθεζεο 
2. Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (γξαθείνπ) (επίπεδν Βαζηθφ - Πξνρσξεκέλν) 

 

ηέιερνο Δκπνξίνπ-Πσιήζεσλ 
(επίπεδν Βαζηθφ - Πξνρσξεκέλν) : 

1. Πσιεηήο ιηαληθήο, εμσηεξηθφο, merchandiser 

2. ηέιερνο εμαγσγηθνχ  - δηεζλνχο εκπνξίνπ 

ηειέρε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
(επίπεδν Βαζηθφ - Πξνρσξεκέλν) : 

1. ηέιερνο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

2. ηέιερνο δηαρείξηζεο απνζήθεο 

 

3. ηέιερνο εηαηξείαο δηακεηαθνξψλ / Γηαινγέαο 

 

ηέιερνο ηνπξηζκνχ: 
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1. Οξνθνθφκνο 

2. Ληλνζεθάξηνο 

3. εξβηηφξνο 

4. Δπαγγεικαηίαο θαζαξηζηήο 

5. Τπάιιεινο ππνδνρήο / εμππεξέηεζεο 

6. Τπάιιεινο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ 

 

7. Τπάιιεινο θξαηήζεσλ 

 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ: 

1. Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ 
2. Σερληθφο  Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

3. Δηδηθφο ρεδηαζκνχ Ηζηνζειίδσλ θαη Δθαξκνγψλ 

4. Πξνγξακκαηηζηήο Βάζεσλ δεδνκέλσλ 
5. Σερληθφο Αζθαιείαο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

Σξφθηκα θαη Αγξνηηθφο Σνκέαο: 

1. Σερληθφο Παξαγσγήο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

 
2. ηέιερνο Γηαρείξηζεο θαη Δκπνξίαο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ 

 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΔ 
ΚΑΣΑΡΣΗΔΗ 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ/Τ ζε 

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 
Τπνινγηζηηθά θχιια 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACTA 

– Aristotle Certification 
Training & Assessment - 

Σερλνβιαζηφο Αξηζηνηειείνπ 

 

Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ 

Βάζεηο δεδνκέλσλ 

Παξνπζηάζεηο 

Υξήζε Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ 
κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ 

 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ Γξακκαηέσλ Βνεζψλ Γηνίθεζεο 
 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Τπάιιεινο Δπηζηηηζηηθνχ Σνκέα 

Τπάιιεινο Σκήκαηνο Οξφθσλ θαη Ληλνζήθεο 
Τπάιιεινο Σειεθσληθνχ Κέληξνπ / Κξαηήζεσλ 

Τπάιιεινο E-commerce & Hospitality Sales & Marketing 

Τπάιιεινο Τπνδνρήο / Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ 
Σνπξηζηηθφο Αληηπξφζσπνο 

Δθπξφζσπνο ηνπ Σνπξηζκνχ 

Τπάιιεινο Φπραγσγίαο & Υψξσλ Δπεμίαο θαη Αζιεηηζκνχ 

κε ηίηιν ‗‗Πηζηνπνηεκέλν ηέιερνο ζηνλ Κιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ‘‘ Δηζαγσγηθφ Δπίπεδν, ζην νπνίν 
αλαγξάθνληαη έλα κέρξη θαη νθηψ απφ ηα παξαπάλσ γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

χκβνπινο Γηαρείξηζεο Δηήζηνπ Δηζνδήκαηνο 
χκβνπινο Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ Υξεκαηνπηζησηηθψλ – Σξαπεδηθψλ Πξντφλησλ 

Τπεχζπλνο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ 

χκβνπινο Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γηαρείξηζεο 

κε ηίηιν ‗‗Πηζηνπνηεκέλν ηέιερνο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα‘‘ Δηζαγσγηθφ Δπίπεδν, ζην νπνίν 
αλαγξάθνληαη έλα κέρξη θαη ηέζζεξα απφ ηα παξαπάλσ γλσζηηθά αληηθείκελα. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΧΝ 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε βηνκεραληθέο 
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ΔΛΔΓΥΧΝ(ΔΛ.Δ.Μ.Κ.Δ.) αθηηλνγξαθίεο (RΣ) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ : ζπγθνιιήζεηο θαη ρπηά 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ εξκελεχνπλ βηνκεραληθέο αθηηλνγξαθίεο (RI) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : ζπγθνιιήζεηο θαη ρπηά 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε ππεξήρνπο (UΣ) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ: ζπγθνιιήζεηο θαη ρπηά 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : έιεγρνο θαη παρπκέηξεζε ειαζκάησλ 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε ππεξήρνπο (UΣ) κε ρξήζε 
πνκπνδεθηψλ ζπγρξνληζκέλεο ζπζηνηρίαο (phased array transducers) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : ζπγθνιιήζεηο 

 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε ππεξήρνπο (UΣ) 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ηεο πεξηζιψκελεο δέζκεο ππεξήρσλ ζε 

ππάξρνληα ειαηηψκαηα (Time of Flight Diffraction (ToFD)). 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : ζπγθνιιήζεηο 
 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε νπηηθφ έιεγρν (VT) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ : γεληθά θαηαζθεπαζηηθά πξντφληα 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε καγλεηηθά ζσκαηίδηα 
(ΜΣ) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ : γεληθά θαηαζθεπαζηηθά πξντφληα 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ Με Καηαζηξνθηθνχο Διέγρνπο κε δηεηζδπηηθά πγξά (PT) 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ : γεληθά θαηαζθεπαζηηθά πξντφληα 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ 
ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ Α.Δ. 

 

Σερληθφο πγθνιιήζεσλ Υαιχβσλ κε Σήμε 

 

ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ 

ΔΝΧΖ 

Πηζηνπνίεζε ηεο Ηθαλφηεηαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 
The English Teaching Competency Test (ETECT) 

Level 5 

Paper 1: Μεζνδνινγία (Methodology) 
Paper 2: Γισζζηθή ζπλεηδεηφηεηα 

(Language Awareness) 
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Πηζηνπνίεζε ηεο Ηθαλφηεηαο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο 

The English Teaching Competency Test (ETECT) 

Level 7 

Paper 1: Μεζνδνινγία (Methodology) 
Paper 2: Γισζζηθή ζπλεηδεηφηεηα 

(Language Awareness) 

Paper 3: Γνθίκηα (Essays) 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ..Δ.Δ. 
 

 

Τπάιιεινο Τπνδνρήο  Ξελνδνρείνπ 

ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ: ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ-ΔΒ 

ΤΝΓΔΜΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ πγθνιιήζεηο κε ηήμε 
- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : Υάιπβεο 

 

Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ πγθνιιήζεηο κε ηήμε 

- επίπεδν ηθαλφηεηαο Ι θαη ΙΙ : Αινπκίληα θαη Κξάκαηά ηνπο 
 

Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηψλ Καζαξηζηψλ Κηηξίσλ θαη Δπηθαλεηψλ. 

 

Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηψλ Καζαξηζηψλ Τθαζκάηηλσλ Δπηθαλεηψλ (κνθέηεο-ραιηά-πθάζκαηα 
επηπιψζεσλ) επηηφπνπ θαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο- ηαπεηνθαζαξηζηήξηα. 

UNICERTΟ. ΝΟΤΛΑ - Γ. 

ΓΔΡΠΑΝΖ Η.Κ.Δ. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζε έλα (1) κέρξη θαη έμη (6) απφ ηα αθφινπζα 

γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ 

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

Τπνινγηζηηθά θχιια 

Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ 
Βάζεηο δεδνκέλσλ 

Παξνπζηάζεηο 
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κε ηίηιν Unicert Primary. 

Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ηέιερνο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Γηεχζπλζεο 

κε ηίηιν Unicert Professional 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα (1) κέρξη θαη επηά (7) απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Σνπξηζκνχ: 

Τπάιιεινο Σειεθσληθνχ Κέληξνπ / Κξαηήζεσλ 

Τπάιιεινο Δπηζηηηζηηθνχ Σνκέα 
E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 

Τπάιιεινο Φπραγσγίαο & Υψξσλ Δπεμίαο θαη Αζιεηηζκνχ 

Τπάιιεινο Τπνδνρήο / Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ 
Τπάιιεινο Σκήκαηνο Οξφθσλ & Ληλνζήθεο 

Σνπξηζηηθφο Αληηπξφζσπνο 

κε ηίηιν Unicert Skills. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα (1) κέρξη θαη ηέζζεξα (4) απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο-Logistics: 

ηέιερνο Γηαρείξηζεο Απνζήθεο 

ηέιερνο Γηακεηαθνξάο Πξντφλησλ / Γηαινγέαο 
ηέιερνο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο 

Τπάιιεινο Γξαθείνπ / Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

κε ηίηιν Unicert Skills. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα (1) κέρξη θαη έμη (6) απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Ληαληθνχ Δκπνξίνπ: 

Πσιεηήο Ληαληθήο 

Δμσηεξηθφο Πσιεηήο 
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ηέιερνο Δμαγσγηθνχ Δκπνξίνπ 

ηέιερνο Γηαρείξηζεο Απνζήθεο 

Πξνσζεηήο Πσιήζεσλ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ 

Τπάιιεινο Γξαθείνπ 

κε ηίηιν Unicert Skills. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα (1) κέρξη θαη ηέζζεξα (4) απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Δμαγσγηθνχ Δκπνξίνπ: 

ηέιερνο Γηαρείξηζεο Δμαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηέιερνο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη Δμσζηξέθεηαο 

ηέιερνο Δμαγσγηθνχ Δκπνξίνπ 

Τπάιιεινο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Δμαγσγψλ) 

κε ηίηιν Unicert Skills. 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε έλα (1) κέρξη θαη πέληε (5) απφ ηα αθφινπζα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ: 

Σερληθφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ & Γηθηχσλ 

Σερληθφο Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 

Δηδηθφο ρεδηαζκνχ Ιζηνζειίδσλ & Δθαξκνγψλ 

Πξνγξακκαηηζηήο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 
Σερληθφο Αζθάιεηαο πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

κε ηίηιν Unicert Skills. 

ΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & ΗΑ 

ΟΔ (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΗΔΘΝΔΗ 
ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ) 

Vellum Diploma in IT Skills Professional 
 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο Ζ/Τ ζε 

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη δεκηνπξγία εθδφζεσλ 

Τπνινγηζηηθά θχιια 
Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε 

Βάζεηο δεδνκέλσλ ζπλδέζεηο ODBC θαη SQL 
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Παξνπζηάζεηο θαη Prezi 

Υξήζε Η/Τ, δηαρείξηζε αξρείσλ θαη θνηλσληθά δίθηπα 

Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ελζσκάησζε αξρείσλ (Workflow) 

 
κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ 

 

ΥΡΖΣΟ ΝΔΕΖ ΔΠΔ- 

EUROCHECK ΔΠΔ 

Υεηξηζηήο  Μεραλεκάησλ έξγσλ: 
 

-Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ αλχςσζεο  θαη κεηαθνξάο θνξηίσλ  ή πξνζψπσλ 

 

-Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ εηδηθψλ εξγαζηψλ 
αλχςσζεο 

 

 

  

 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ/ΣΟΜΔΗ 

 Αλαινγηζηέο 
Έιεγρνο-πληήξεζε-Αλαγφκσζε 

Ππξνζβεζηήξσλ 

BUREAU VERITAS HELLAS A.E   

ΔΑΔ   

ΔΒΔΣΑΜ Α.Δ.   

Πίλαθαο 4 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο ΦΠΠ θαη εηδηθνηήησλ Τπνρξεσηηθνχ Σνκέα
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  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ- ΣΟΜΔΗ 

 Αγγιηθά Πιεξνθνξηθή χκβνπιν

η 

Σερλίηεο - 

Σερληθνί 

Σξφθηκα Τπάιιεινη

-ηειέρε 

Υεηξηζηέο Άιιεο εηδηθφηεηεο 

        Δθηηκεηέο 

Αθηλήησλ 

Καζαξηζηέο Μ.Κ.Δ – 

Β.Α
2 

ACTA           

BCED Ltd           

ΒΔΛΛΟΤΜ-Vellum           

DQS ΔΛΛΑ           

ΔΛ.Δ.Μ.Κ.Δ.           

ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ 

Α.Δ. 

  

 

       

ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚ
ΑΝΗΚΖ ΔΝΧΖ 


1 

 
 

       

EUROCERT Α.Δ           

EUROCHECK ΔΠΔ           

GLOBAL CERT           

ΚΑΝΔΠ  Γ..Δ.Δ.           

KEK ΗΒΔΠΔ- ΔΒ           

PEOPLECERT 

ΔΛΛΑ 
  

 
       

TÜV AUSTRIA 

ΔΛΛΑ 
  

 
       

TÜV ΔΛΛΑ           

UNICERT           
1Πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο 
2Με Καηαζηξνθηθνί Έιεγρνη/ Βηνκεραληθέο Αθηηλνγξαθίεο

Πίλαθαο 5: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο Δηδηθνηήησλ – Σνκέσλ Πηζηνπνίεζεο 

 : πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο  ΦΠΠ θαη εηδηθνηήησλ  Πξναηξεηηθνχ Σνκέα  
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 Παξαδείγκαηα Ννκνζεζίαο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην 

δηεζλέο πξόηππν ISO 17024 

 

Αλαθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή εθαξκνγή  ηνπ  δηεζλνχο πξνηχπνπ  ISO 

17024 γίλεηαη θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Αλαιπηηθφηεξα, 

αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ISO 17024 γίλεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

17230/671/2005 - ΦΔΚ 1218/Β/1-9-2005 ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ'αξηζκ. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο κε ηίηιν «πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

ππξνζβεζηήξσλ, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη αλαγφκσζεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ην αξκφδην άηνκν πνπ νξίδεηαη σο ηερληθφο 

ππεχζπλνο γηα ηνλ πεξηνδηθφ επαλέιεγρν,  ζπληήξεζε  θαη αλαγφκσζε 

ππξνζβεζηήξσλ πξέπεη είλαη «πηζηνπνηεκέλνο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πνπ έρεη 

δηαπηζηεπηεί απφ ην ΔΤΓ θαηά ΔΝ ISO/IEC 17024…» (Τ.Α., 2005:17037) ελψ φπσο 

επηζεκαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα «ε εθπαίδεπζε θαη ε εμέηαζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

αξκνδίσλ αηφκσλ δηελεξγνχληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ 

δηαπηζηεπηεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ ISO/IEC 17024» (Τ.Α., 2005:17037). 

Σν δηεζλέο πξφηππν ISO 17024  βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή ζηνπο θνξείο δηελέξγεηαο 

εμεηάζεσλ (ζην εμήο Φ.Γ.Δ) γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν άξζξν ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο  ππ‘ αξηζ. Οηθ. 14132/924/ΦΓ9.6.4./ 10−12−2013 κε ηίηιν «Αδεηνδφηεζε 

θνξέσλ δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηερληθψλ 

επαγγεικάησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν.3982/2011 (Α΄ 143)» νη ελ ιφγσ 

θνξείο αδεηνδνηνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αδεηνδφηεζή ηνπο 

είλαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ Δ.Τ.Γ. ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο άιινπ θξάηνπο-

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ Τ.Α. Μεηαμχ άιισλ ε Τ.Α. νξίδεη φηη  «ν 

ππφ αδεηνδφηεζε Φ.Γ.Δ. νθείιεη λα δηαζέηεη αλεμαξηεζία, ακεξνιεςία, ηερληθά ηθαλφ 

πξνζσπηθφ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα κέζα, θαζψο θαη ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ» (Κ.Τ.Α., 2013:44867), ελψ ζε εδάθην πνπ αθνινπζεί δηεπθξηλίδεηαη πσο νη 

πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηνχληαη εθφζνλ ν Φ.Γ.Δ 

ζπκκνξθψλεηαη κε φζα νξίδεη ην δηεζλέο πξφηππν
39

 ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17024:2012 

αλαθνξηθά κε: 

α) Σε δηαρείξηζε ακεξνιεςίαο 

β) Σηο απαηηήζεηο πφξσλ 

γ) Σηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 

                                                
39 ηελ Κ.Τ.Α. δηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζην πξφηππν αλαθέξεηαη ν φξνο «θνξέαο πηζηνπνίεζεο 

(certification body)» λνείηαη o Φ.Γ.Δ. θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν φξνο «ζρήκα πηζηνπνίεζεο (certification 

scheme)» λνείηαη ην «ζχζηεκα εμεηάζεσλ». 
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Αθφκε, ζε ζρέδην ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο 

ησλ ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ θαη‘ εθαξκνγή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 

3842/2010, αλαθέξεηαη πσο ε «πηζηνπνίεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17024 γηα θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ». Δπίζεο φπσο 

απνξξέεη απφ ην Νφκν 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α‘/23.04/2010), ην πηζηνπνηεηηθφ ζηνπο 

ινγηζηέο θνξνηερληθνχο, θαηφρνπο εηδηθήο αδείαο αζθήζεσλ επαγγέικαηνο ηνπ Ν. 

2515/199 (ΦΔΚ 154 Α‘) ρνξεγεί ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ελψ ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) ηεο Γηεχζπλζεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ ηδίνπ, 

είλαη ζχκθσλν κε πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17024. 

Δπίζεο, αλαθνξά ζε εθαξκνγέο ηνπ ISO 17024 γίλεηαη ζηνλ Ν. 4254 κε ηίηιν «Μέηξα 

ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 

4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο Β1 θαη 

Β2.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ππνπαξάγξαθν Β1 πνπ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην 

επάγγεικα ηνπ αλαινγηζηή αλαθέξεηαη πσο δηθαίσκα εγγξαθήο ζην κεηξψν ησλ 

αλαινγηζηψλ απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ κεηαμχ 

άιισλ έρεη πξνζθνκίζεη θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη πσο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ 

κία απφ έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη λα: 

 «έρεη πηζηνπνηεζεί σο αλαινγηζηήο απφ αξκφδην θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO/IEC 17024, γηα ην ζρήκα ηνπ αλαινγηζηή, απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ)» 

 «έρεη πηζηνπνηεζεί σο αλαινγηζηήο απφ αξκφδην θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO/IEC 17024, γηα ην ζρήκα ηνπ αλαινγηζηή, απφ Φνξέα Γηαπίζηεπζεο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Ιζφηηκεο Αλαγλψξηζεο (ΔΑ−MLA)» (Ν. 

4254, 2014.:1385). 

 

Ζ ππνπαξάγξαθνο Β2 αλαθέξεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ 

εθηηκεηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αληηθαηάζηαζε ζηνηρείνπ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 

4152/2013 (Α΄ 107), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εγγξαθή ζην κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ 

εθηηκεηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ νξίδεη ε ελ ιφγσ 

ππνπαξάγξαθνο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κεηαμχ άιισλ, 

πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ έλα ζχλνιν 

πξνυπνζέζεσλ, κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη λα: 

 «έρεη πηζηνπνηεζεί σο εθηηκεηήο απφ αξκφδην θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά ISO/IEC 

17024, γηα ην ζρήκα ηνπ εθηηκεηή, απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ), κέζσ 

δηαδηθαζίαο εμεηάζεσλ, πξνυπφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο νπνίεο απνηειεί ε πξνζθφκηζε 

πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο» (Νφκνο 4254, 

2014:1390).   
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Σέινο αλαθνξά ζην δηεζλέο πξφηππν γίλεηαη θαη ζηνλ πξφζθαην Ν.4455 κε ηίηιν 

«Δζληθφ Μεηξψν Φνξηνεθθνξησηψλ, Δζληθφ Μεηξψν Ηδησηηθψλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 2 

αλαθέξεηαη πσο πξνθεηκέλνπ ν αηηψλ λα εγγξαθεί ζην Μεηξψν Β΄ - Ληκέλα ή Β΄ 

Ξεξάο , πξέπεη λα δηαζέηεη κεηαμχ άιισλ πηζηνπνίεζε δεμηνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο 

ηνπ, «απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή άιιν δηαπηζηεπκέλν θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (Δ..Τ.Γ.), θαηά ISO/IEC 17024…» (Νφκνο 4455/2017:292) 

 

3.2 Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ  

Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαθεξζεί δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 

17024 ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη ζε πνηνπο ηνκείο κπνξεί λα έρνπλ 

εθαξκνγή ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο φπσο νξίδνληαη ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024. 

Ήδε βέβαηα απ‘ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο.  χκθσλα κε ηελ Woodley (2009), ην 

πξφηππν ISO/IEC 17024 είλαη  θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζσπηθνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Μάιηζηα φπσο ε ίδηα επηζεκαίλεη, ε 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ έγθεηηαη ζην θαηά 

πφζν νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ 

αλαθέξεη γηα ηε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ Αξγεληηλή θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη ε ίδηα νη νξγαληζκνί θαη νη εηαηξείεο, 

αλακέλεηαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ έηζη 

ψζηε λα κεηψζνπλ ηα θφζηε θαη λα απμήζνπλ ηνλ έιεγρν ελψ ζπλερίδεη αλαθέξνληαο 

πσο ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ζηνπο νπνίνπο νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο  ήδε κεηαθέξνληαη νκαιά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε δηεζλή πξφηππα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηνκέσλ θαη επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζηα νπνία ε γλψζε θαη δεμηφηεηεο είλαη 

ίδηεο, αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6 (ISO, n.d.). 

Πίλαθαο 6: Παξαδείγκαηα εηδηθνηήησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο  

Διεγθηέο Γηάθνξεο εηδηθόηεηεο 
Δηδηθόηεηεο ηνπ ηνκέα 

Σξνθίκσλ 

• πζηεκάησλ δηαρείξηζεο ISO 

9001 (ISO / IEC 17021-3) 
•πζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο ISO 14001 (ISO / 

IEC 17021-2) 

• πγθνιιεηέο ISO 9606 
• Οδεγνί γεξαλψλ 

• Δπηζεσξεηέο Lift 

• Δπηζεσξεηέο δνρείσλ 
πίεζεο (δηάθνξα) 

• Δθπαηδεπηέο θαηαδχζεσλ 

•Δπηζεσξεηέο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ 

• Δπηζεσξεηέο Τγείαο 
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Χζηφζν, νη εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ απαηηήζεσλ ζε πνιινχο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Παηηληψηεο (1996:16), νη «επαγγεικαηηθέο 

νλνκαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο, εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη αληηθείκελα κεηαβάιινληαη ζρεδφλ 

αδηάθνπα θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο» ελψ 

φπσο αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ γηα ηνπο 

αλεξρφκελνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο ζηελ Διιάδα «νη απαηηήζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηεο επφκελεο γεληάο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο, θαη αιιάδνπλ σο πξνο ηνπο ηνκείο, 

σο πξνο ηα επαγγέικαηα/δεμηφηεηεο θαη σο πξνο ην επίπεδν πξνζφλησλ» (ΔΟΠΠΔΠ, 

2013:58). Χζηφζν φπσο ηνλίδεηαη «δε δηαθαίλεηαη ηφζν ε ηάζε γηα δήηεζε ζε λέα 

επαγγέικαηα, αιιά θπξίσο γηα λέεο δεμηφηεηεο» (ΔΟΠΠΔΠ, φ.π.:58). 

Ζ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, δεδνκέλνπ φηη απνθηήζεθαλ 

κέζσ δηαδξνκψλ κε ηππηθήο ή άηππεο κάζεζεο, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ 

δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δμάιινπ φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζε νδεγία ηνπ ΔΤΓ «ε πξφζεζε αλάπηπμεο ηνπ ζρήκαηνο πξνέξρεηαη 

απφ ηεθκεξησκέλε αλάγθε ηεο αγνξάο» (ΔΤΓ, 2013:6). 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαίλεηαη λα νδεγεί θαη ε θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί κε νξηζκέλα επαγγέικαηα, ηα νπνία δελ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηφζν ηελ θηλεηηθφηεηα φζν θαη 

ηε δηαθάλεηα ησλ πξνζφλησλ ησλ επαγγεικάησλ απηψλ. Έλα επάγγεικα ην νπνίν 

πζηεξεί λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ζε κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο, παξά ηελ αχμεζε 

ηεο παξνπζίαο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή επαλέληαμε, είλαη απηφ ηνπ θαζεγεηή ζπκβνχινπ
40

 (Academic Tutor) 

(Jacquemart, Menthonnex & Blanc, 2014:3). ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα 

πεξηιακβάλεηαη ε ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο 

άζθεζεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ απαζρφιεζε 

(Certitude project on Tutor certification, n.d.). Πξνο ηελ πιήξσζε ηνπ θελνχ απηνχ, 

πινπνηήζεθε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Καηλνηνκίαο 

Leonardo da Vinci ην έξγνπ CERTITUDE, ην νπνίν νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην 

ηνπ 2014. 

θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηηζκφ θαη λα 

εληζρχζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ 

επξσπαίσλ θαζεγεηψλ ζπκβνχισλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ηέζεθε σο 

ζηφρνο ε αλάπηπμε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο ζπκβνχινπ θαζεγεηή ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 17024 (Jacquemart et al., 2014:3).  

Παξνκνίσο ε θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηε 

πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ΔΔΚ) νξγαλψλεηαη ζε 

εζληθφ ή θιαδηθφ ή επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, αιιά φρη ζε επξσπατθφ. Σν γεγνλφο απηφ 

                                                
40 Αλαθέξεηαη θαη σο αθαδεκατθφο ζχκβνπινο εθπαίδεπζεο 
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δπζρεξαίλεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ απηψλ 

ζε φιε ηελ Δπξψπε θαζψο επίζεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο  Leonardo da Vinci ην έξγν CertiTrain 

(2013-2015), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ πέληε ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ην έξγν απηφ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθή έξεπλα ε νπνία εληφπηζε ηελ αλάγθε γηα κηα 

επξσπατθή πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο ΔΔΚ (European Shared Treasure, 

n.d.). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο αιιά θαη κε βάζε ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο ηνπ πξναλαθεξζέληνο έξγνπ CERTITUDE, πινπνηήζεθε ην έξγν 

CERTI4TRAIN, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηή ηεο ΔΔΚ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 17024 

(CERTI4TRAIN, n.d.). 

Αθφκε, νη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ επίζεο ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ηερληηψλ 

θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β). πσο αλαθέξνπλ νη Σνπξλάθε, Σζνχηζνο θαη Γθνχζθνο 

(ρ.ρ.:1),  ε επξσπατθή αγνξά Φ/Β αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ελψ ππάξρεη 

θαη έλα ζεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο. 

Χζηφζν «κία απφ ηηο θπξηφηεξεο απεηιέο είλαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ 

ηερληηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο ιφγσ ηεο 

ηαρχηεξεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ ζε ζρέζε κε ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ» 

θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο «πξνηχπσλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο 

ησλ εγθαηαζηαηψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ» (Σνπξλάθε, Σζνχηζνο & Γθνχζθνο, ρ.ρ.:1). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπθπήο 

Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξψπε (Intelligent Energy - Europe programme) ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, αλαπηχρζεθε ε πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε 

Δγθαηαζηαηψλ Φσηνβνιηατθψλ PVTRIN (Training of Photovoltaic Installers). Ζ 

πξσηνβνπιία απηή, αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 

κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηερληθνχο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε Φ/Β ζπζηεκάησλ κηθξήο 

θιίκαθαο ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια ηα θξηηήξηα ηεο Οδεγίαο 2009/28/EΚ
41

 γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο εγθαηαζηαηψλ ζηα θξάηε κέιε θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην εζληθφ πιαίζην θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Technical 

                                                
41 πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2009/28/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ 

θαη  2003/30/ΔΚ, αλαθέξεηαη πσο «Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε θαζεζηψηα πηζηνπνίεζεο ή 

ηζνδχλακα ζπζηήκαηα ραξαθηεξηζκνχ λα γίλνπλ ή λα είλαη δηαζέζηκα ζηηο 31  Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηνπο 
εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη 

ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Σα ελ 

ιφγσ θαζεζηψηα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα πθηζηάκελα θαζεζηψηα θαη δνκέο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, θαη βαζίδνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο IV. Κάζε θξάηνο κέινο αλαγλσξίδεη ηελ 

πηζηνπνίεζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ άιια θξάηε κέιε ζχκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα» (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην – πκβνχιην, 2009α:34). 



75 
 

University of Crete, 2011). Σν PVTRIN έζεζε ηε  βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο 

ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα πνηφηεηαο (Tsoutsos et al., 2011). Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε 

έμη ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 έσο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2013. ηελ Διιάδα, ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 

πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 

17024, ελψ ε πηζηνπνίεζε πινπνηήζεθε απφ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην ίδην πξφηππν 

ΦΠΠ (Tsoutsos et al., 2013) 

ην ίδην χθνο κε ηα παξαπάλσ πινπνηήζεθε
42

 θαη ην πξφγξακκα Erasmus+  κε ηίηιν 

Certified VET trainer in the construction sector, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε αλάπηπμε 

ελφο κνληέινπ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ζηφρεπε ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ 

πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ δηαδξνκψλ κε-ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, φπσο ε 

εξγαζηαθή εκπεηξία. Σν κνληέιν απηφ ζα βαζηδφηαλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO/IEC 

17024: 2012. 

Σέινο, έλα απφ ηα πην πξφζθαηα παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ αλέπηπμαλ ζρήκα 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 17024 πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο  λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγνχλ νη θνηλσληθέο 

εμειίμεηο, είλαη απηφ ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

Νηνπκπάη, ν θνξέαο δηαπίζηεπζεο (Dubai Accreditation Department-DAC), 

δηαπίζηεπζε ηνλ πξψην ΦΠ λαπαγνζσζηψλ, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO/IEC 

17024: 2012.  Σν ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελ ιφγσ πηζηνπνίεζε, 

θαιχπηεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ λαπαγνζσζηψλ πηζίλαο, λαπαγνζψζησλ ξερψλ λεξψλ 

θαη λαπαγνζσζηψλ παξαιίαο. πσο θαίλεηαη, ε αλάπηπμε ηνπ ζρήκαηνο απηνχ 

ζηφρεπε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο 

αγνξάο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, θαζψο ην Νηνπκπάη δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

πηζηλψλ ζε μελνδνρεία, θαηνηθίεο θαη αζιεηηθά θέληξα θαζψο θαη πάξθα λεξνχ θαη  

παξαιίεο, ζηηο νπνίεο εξγάδεηαη έλαο επίζεο κεγάινο αξηζκφο λαπαγνζσζηψλ. 

Γεδνκέλνπ απηνχ αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ, ε αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηέζεθε σο ζηφρνο πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ, φπσο νξίζηεθε φινη νη 

λαπαγνζψζηεο πνπ εξγάδνληαη ζην Νηνπκπάη ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί βάζεη 

ηνπ ζρήκαηνο απηνχ (Q1 & Q2 2016 bring significant achievements for DAC, 2016).  

 

 Μειέηε πεξίπησζεο  

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πηζηνπνηείηαη έλα πξφζσπν πεξηέρεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία φπσο ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο, ε πεξηγξαθή ηεο δνπιεηάο θηι. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε κειέηε κηαο πεξίπησζεο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

                                                
42 Σα απνηειέζκαηα γηα ην έξγν απηφ δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκα. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 

31-08-2016. 
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επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

απηφ ηνπ ηερληθνχ πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ θαζψο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηα πεξηζζφηεξα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζρήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα
43

7.

                                                
43 Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βαζίδνληαη ζην ζρήκα πηζηνπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο 

Μεηάιισλ ηεο TÜVHELLAS (TÜV NORD GROUP) 
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Όνομα ζσήμαηορ Σερληθφο πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ 

Διαβαθμίζειρ ζσήμαηορ 
1. Σερληθφο πγθφιιεζεο ηήμεο ειεθηξηθνχ ηφμνπ κε επελδεδπκέλα ειεθηξφδηα  

2. Σερληθφο πγθφιιεζεο ηήμεο ειεθηξηθνχ ηφμνπ κε MIG–MAG 

Πεδίο ζσήμαηορ (scope) 

Σν ζρήκα Σερληθψλ πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ TÜV HELLAS αθνξά έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε ηθαλφ 
λα εθηειεί απηφλνκα, ππεχζπλα θαη κε βάζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ- κειεηεηψλ ηηο εξγαζίεο 

θνπήο, ηειηθήο δηακφξθσζεο ησλ αθκψλ ησλ πξνο ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, ηε ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε ησλ 

κεηάιισλ θαη ηε ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ζπγθφιιεζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ ζπγθνιιεηή. 

Γνωζηικό πλαίζιο (syllabus) 
Σερλνινγία πιηθψλ, Δηδηθφο εμνπιηζκφο, Μεραληθέο Ιδηφηεηεο πιηθψλ, Σερλνινγία πγθνιιήζεσλ θαη θνπψλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, Αζθάιεηα Καη Yγεία ηελ Δξγαζία. 

Μεθοδολογία εξεηάζεων Θεσξεηηθή εμέηαζε πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη Πξαθηηθή άζθεζε δνθηκίνπ. 

Πποαπαιηούμενα 

Τςπικά Πποζόνηα 

Σνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ή πηζηνπνίεζε ΙΔΚ κεραλνινγηθνχ ηνκέα ή πηπρίν/ηίηινο ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, 
ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΣΔ, ΔΚ κεραλνινγηθνχ ηνκέα ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή. 

Επαγγελμαηική 

Εμπειπία 
3, 2 ή 1 ρξφλνο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ή ηερληθή εθπαίδεπζε αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζφληα. 

Επιηήπηζη --- 

Διάπκεια Πιζηοποίηζηρ 4 ρξφληα 

Πίλαθαο 7: Παξάδεηγκα ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηερληθνχ πγθνιιήζεσλ θαη Κνπήο Μεηάιισλ  
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B. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

 Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαζψο θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. 

4.1 θνπφο, ηφρνη θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο θαη  αλαγλψξηζεο 

ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO/IEC 17024 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαζψο επίζεο θαη ε αμηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ, έηζη 

ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ. Αθνινπζψληαο ηε 

δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγηθνπνίεζεο (Cohen, Manion & Morrison, 2008) κεηαηξέςακε 

ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ζηνπο εμήο επηκέξνπο ζηφρνπο: 

1
νο

 ηόρνο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. 

2
νο

 ηόρνο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο  ρξεζηκφηεηαο ηεο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ απφ ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 αιιά θαη ησλ ζεκείσλ 

πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

3
νο

 ηόρνο: Ζ δηεξεχλεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ζηελ 

Διιάδα. 

Με γλψκνλα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηε δεκηνπξγία ζπκπαγψλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε ζαθείο φξνπο 

(Cohen et al., 2008), νη παξαπάλσ ζηφρνη κεηαηξάπεθαλ ζηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

ΔΔ1. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

γεληθφηεξα θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλσλ θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024; 

ΔΔ2. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ; 

ΔΔ3. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ; 
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ΔΔ4. Πνηεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα θαη πνηα ζεκεία ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 ρξήδνπλ βειηίσζεο;  

4.2 πκκεηέρνληεο 

Ζ πνηφηεηα κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ εθηφο ησλ άιισλ 

θαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί 

(Cohen et al., 2008). H δεηγκαηνιεςία ζηελ πνηνηηθή έξεπλα απνζθνπεί, θπξίσο ζην 

λα εληνπίζεη απηφ πνπ ν Patton (2002:230) νλνκάδεη πινχζηεο ζε πιεξνθνξία 

πεξηπηψζεηο (information-rich cases), δειαδή πεξηπηψζεηο νη νπνίεο «πξνζθέξνληαη 

γηα κειέηε εηο βάζνο» θαη απφ ηηο νπνίεο «θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη πνιιά ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο». 

πσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζηελ πνηνηηθή έξεπλα έηζη θαη ζηελ παξνχζα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία. Δπηιέρζεθε δειαδή «ελεξγεηηθά θαη 

ζθφπηκα ην δείγκα εθείλν ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ζα εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015:81). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ «πεξηπηψζεηο πνπ λα πιεξνχλ νξηζκέλα ειάρηζηα θξηηήξηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο γεληθφηεξνπο θαη εηδηθνχο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απαληήζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα» 

(Ησζεθίδεο, 2008:60) θαζφηη ζθνπφο ήηαλ «ε ζε βάζνο εληαηηθή θαη εθηαηηθή 

δηεξεχλεζε» (Ησζεθίδεο, φ.π.:60) ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο θαη φρη  «ε γελίθεπζε κε 

ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο» (Miles & Huberman, 1994, φπ. αλαθ. ζην 

Ησζεθίδεο, φ.π.:59). Χζηφζν, νη γεληθεχζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεσξεηηθή θαη αλαιπηηθή αμία ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο (Ησζεθίδεο, φ.π.:59). 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ιήθζεθαλ ππφςε δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο, νη δηεπθνιχλζεηο 

θαη νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη (Βάκβνπθαο, 2007:157∙ Patton, 2002:244). Σν 

δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα (Ά 

νκάδα) επηιέρζεθαλ άηνκα απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν αιιά θαη απφ δεκφζηνπο 

θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ θαη δηαπίζηεπζεο 

Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΦΠΠ), θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ 

θαη ην ΔΤΓ. ηε δεχηεξε νκάδα (Β‘ νκάδα) επηιέρζεθαλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ θαηά ISO 17024: 2012 θαη ήηαλ 

γλψζηεο πνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ δείγκα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ νρηψ άηνκα, ν θαηακεξηζκφο ηνπο ζε νκάδεο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8 . 

Πίλαθαο 8: Σν πξνθίι ηνπ δείγκαηνο 

 Α΄ Οκάδα Β΄ Οκάδα 

Άλδξεο 3 1 

Γπλαίθεο 1 3 
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4.3 Μέζα πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη ε ζπλέληεπμε. Οη Cannell θαη Kahn (1968:527) νξίδνπλ ηε ζπλέληεπμε 

σο ηε «ζπδήηεζε δχν αηφκσλ πνπ αξρίδεη απφ ην ζπλεληεπθηή κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα θαη επηθεληξψλεηαη ζε πεξηερφκελν θαζνξηζκέλν 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε θαη εξκελεία». 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο ζπιινγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Ησζεθίδεο, φπ.π.:111) θαη εμππεξεηεί ηξεηο 

ζθνπνχο (Cohen et al., 2008: 451): 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ κέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Cohen et al. (2008:451-452) «ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Tuckman 

‟απνθηψληαο πξφζβαζε ζε φζα βξίζθνληαη ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ” κπνξνχκε 

λα κεηξήζνπκε ηη γλσξίδεη (γλψζεηο ή πιεξνθνξίεο), ηη ηνπ αξέζεη θαη ηη φρη 

(αμίεο θαη πξνηηκήζεηο) θαη ηη πηζηεχεη (ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο)». 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ή ηε δηαηχπσζε λέσλ, 

θαζψο θαη σο επεμεγεκαηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ αλαγλψξηζε κεηαβιεηψλ 

θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο θαηά ηε 

δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ επηθχξσζή ηνπο ή ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη «φηαλ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη µε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο µε ελήιηθεο νη εξεπλεηέο δπζθνιεχνληαη λα απνζπάζνπλ 

αμηνπνηήζηµεο πιεξνθνξίεο. ε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία 

θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλσλ. Απηή επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ µέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ» (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2010:73). 

Απφ ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ζπλεληεχμεσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, δειαδή ν ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ηφζν ζηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζηελ επξχηεξε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

έξεπλα (Merriam, 2002). Έλαο ιφγνο πνπ καο νδήγεζε ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζπλέληεπμεο, είλαη ε επειημία πνπ πξνζθέξεη σο πξνο ηε ζεηξά ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε (Ησζεθίδεο, 2008). 

ιεο νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο φπσο 

απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
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νπνίν απηά εθθξάζηεθαλ κηαο θαη ε θαηαγξαθή ηνπο κε ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ απφ 

ηνλ εξεπλεηή ειινρεχεη θηλδχλνπο παξαπνίεζεο (Legard, Keegan & Ward, 2003). 

4.4 Η Πξνεηνηκαζία ηεο πλέληεπμεο 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο απνηεινχλ βαζηθά ζηάδηα κηαο 

έξεπλαο πνπ ζηεξίδεηαη ζ‘ απηή. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα 

απηά. 

Σσεδιαζμόρ ηηρ Σςνένηεςξηρ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο  νχησο ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζ‘ απηφλ κηα ζεηξά απφ βαζηθά ζέκαηα 

πνπ έπξεπε λα θαιπθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Δάλ θαη γεληθά νη 

νδεγνί ζπλέληεπμεο πνηθίινπλ σο πξνο ην βαζκφ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο ζπγθιίλνπλ 

σο πξνο ην βαζηθφ ηνπο ζθνπφ, πνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο (Qu & Dumay, 2011). 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πεξηιάκβαλε αλνηθηέο εξσηήζεηο 

θαζψο ν ζηφρνο καο ήηαλ ε παξνρή ελφο πιαηζίνπ αλαθνξάο ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ρσξίο φκσο ηε δεκηνπξγία πεξηνξηζκψλ ηφζν ζηηο απαληήζεηο απηέο φζν 

θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο (Kerlinger, 2007 φ.π. ζην Cohen et al., 2008). Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ είλαη ε επειημία πνπ παξέρνπλ ζηνλ 

εξεπλεηή κηαο θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα εκβαζχλεη ζην ζέκα πνπ κειεηά θαη λα ειέγμεη 

ηα φξηα ηεο γλψζεο ηνπ απαληψληνο (Cohen et al., 2008). 

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο ήηαλ νη εμήο: 

 Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο  

 Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο  

 Οη θίλδπλνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

 Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πηζηνπνίεζεο 

 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

ηξνπνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ πνπ απεπζχλνληαλ. 

Δπίζεο, ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο εληάζζεηαη θαη ε πηινηηθή ηεο 

εθαξκνγή. Ζ δηεμαγσγή ηεο δειαδή, κε ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο «ζε έλα 

πξφζσπν πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα πεξίιεςεο ζηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015:131), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 

εξσηήζεηο έρνπλ δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα θαη απαληήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, θαηά 

πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη δίλνπλ απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη αλ ηειηθά ρξεηάδνληαη αιιαγέο. Με ηε δνθηκή απηνχ ηνπ πξνζσξηλνχ ζρεδίνπ ζε 

κηθξφ δείγκα αηφκσλ αθφκε θη αλ απηά δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη ηφζν ε εγθπξφηεηά ηνπ ηχπνπ ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη ε 
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ζεηξά κε ηελ νπνία απηέο παξνπζηάδνληαη (Βάκβνπθαο, φπ.π.:239). ηελ παξνχζα 

έξεπλα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ειέγρζεθε κε ηε δηεμαγσγή 

κίαο πηινηηθήο εθαξκνγήο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ θαιχηεξε δηαηχπσζε θάπνησλ 

εξσηήζεσλ.  

 

Διεξαγωγή ηηρ Σςνένηεςξηρ 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί κηα ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα 

δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε. Δθηφο απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

ζπλέληεπμεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ξπζκίζεη ν εξεπλεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

χκθσλα κε ηνλ Kvale (1996, φ.π. ζην Cohen et al., 2008), κηα απνηειεζκαηηθή 

ζπλέληεπμε απαηηεί απφ ηνλ εξεπλεηή ηε δεκηνπξγία κηαο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο 

κε ζθνπφ νη ζπκκεηέρνληεο λα ληψζνπλ άλεηα θαη αζθάιεηα λα κηιήζνπλ ειεχζεξα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηε 

γλσζηηθή, ηε δενληνινγηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο (ρήκα 

1) (Cohen et al., 2008).  

 

Γηάγξακκα 1: Οη δηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηεμαγσγή 

κηαο ζπλέληεπμεο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έξεπλα φζνλ αθνξά ηε γλσζηηθή δηάζηαζε ν 

εξεπλεηήο γλψξηδε επαξθψο ην ππφ κειέηε αληηθείκελν θάηη πνπ βνήζεζε ζηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο. ρεηηθά κε ηελ δενληνινγηθή δηάζηαζε, ν εξεπλεηήο  

ελεκέξσζε εμ αξρήο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, φπσο επίζεο δήηεζε απ‘ απηνχο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε 

καγλεηνθψλεζή ηεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε, ν εξεπλεηήο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλερή θαη 

νκαιή ξνή ηεο ζπλέληεπμεο κέζσ ησλ ζαθψλ εξσηήζεσλ πνπ δηαηχπσλε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη ηεο νκαιήο κεηάβαζεο κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ.  
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4.5 Η Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο 

ε θάζε έξεπλα ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο θαζψο νη ζηφρνη ηεο φπσο 

απηνί παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα «ζπλάδνπλ κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο 

ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο νη νπνίνη είλαη ε δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ ‟απφ ηα 

κέζα” θαη ε έκθαζε ζηηο κε κεηξήζηκεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα 

θνηλσληθά λνήκαηα, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηε βησκέλε εκπεηξία θαη ηνπ κεραληζκνχο 

παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ» (Ησζεθίδεο, 2008:42-43). 

Δπίζεο, έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ 

απνηειεί, ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο καο βνεζά ηφζν ζηε δηεξεχλεζε 

θαηλνχξησλ δεηεκάησλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ζεσξίαο επαγσγηθά, φζν θαη ζηε 

δηεξεχλεζε δεηεκάησλ κε ηα νπνία ν εξεπλεηήο έξρεηαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά ή 

δεηεκάησλ ηα νπνία δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο, φπσο θαη ην ζέκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο (Πνχξθνο, 2010: 41). 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα αθφκα θξίζηκν ζηάδην ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. 

χκθσλα κε ηνπο Huberman θαη Miles (1994), ε απφδνζε λνήκαηνο ζηα δεδνκέλα 

θαζψο θαη ε εξκελεία ηνπο κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

είλαη έλα βαζηθφ θαη θξίζηκν ζηάδην. Χο κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis). 

χκθσλα κε ηνπο Zhang θαη Wildemuth (2016), ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

είλαη κηα ηερληθή πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ππνθεηκεληθφ αιιά ηαπηφρξνλα επηζηεκνληθφ ηξφπν. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη 

ηελ νξίδνπλ σο: 

«Μηα κέζνδν έξεπλαο γηα ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 

θεηκέλνπ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηαμηλφκεζεο θαη εληνπηζκνχ παξφκνησλ 

ζεκάησλ ή κνηίβσλ ιφγνπ» (Hsieh & Shannon, 2005: 1278) 

«Μηα πξνζέγγηζε ηεο εκπεηξηθήο, κεζνδνινγηθήο ειεγρφκελεο αλάιπζεο θεηκέλσλ κέζα 

απφ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο ζπκθξαδφκελα, αθνινπζψληαο αλαιπηηθνχο θαλφλεο θαη 

βήκαηα, ρσξίο απφιπηε πνζνηηθνπνίεζε »(Mayring, 2000: 2), θαη 

«Κάζε πνηνηηθή κείσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνζπάζεηα απφδνζεο λνήκαηνο ζ’ απηά 

πνπ αληιεί δχλακε απφ πνηνηηθά πιηθά θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θεληξηθψλ 

ελλνηψλ θαη ζπγθιίζεσλ» (Patton, 2002: 453). 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ ζε θαηεγνξίεο 

πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: (α) ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη (β) ηε θάζε ηεο 

αλάιπζεο  (Δlo & Kyngäs, 2008). 
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ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο εκπεξηέρνληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ - Μεηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ  

Μεηά ην πέξαο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο αθηέξσλε ρξφλν κε ζθνπφ 

λα ηηο απνκαγλεηνθσλήζεη έηζη ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε γξαπηφ θείκελν. 

ιεο νη απαληήζεηο κεηαγξάθεθαλ ζε θχιια word πξηλ μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζήο ηνπο. 

 Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα 

ηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ εξεπλεηή κε ηα δεδνκέλα κε 

απψηεξν ζθνπφ λα βγάιεη λφεκα απφ απηά. Γηα ην ιφγν απηφ, αθνινπζήζεθε 

κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία αλάγλσζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

 Δπηινγή ηεο κνλάδαο αλάιπζεο 

Ζ επηινγή ηεο κνλάδαο αλάιπζεο απνηειεί έλα θξίζηκν ζηάδην ζηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ (Weber, 1990). Χο κνλάδα αλάιπζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαζία ηεο νκάδαο ησλ ιέμεσλ ή ην γεληθφ ζέκα, ην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηελ πξφηαζε, ζηελ παξάγξαθν ή ζε νιφθιεξν ην 

θείκελν (Κπξηαδή, 2009.:291; Βάκβνπθαο, φπ.π.:271). Ζ κνλάδα απηή 

εμππεξεηεί ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο πηνζεηείηαη φηαλ ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε κεηαμχ άιισλ «ησλ 

ζηάζεσλ ή ησλ απφςεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε έλα θείκελν» (Κπξηαδή, φ.π. 

:291). 

 

ηε θάζε ηεο αλάιπζεο εκπεξηέρνληαη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Κσδηθνπνίεζε  

χκθσλα κε ηνπο Cohen et al. (2008: 477), ε θσδηθνπνίεζε νξίδεηαη σο «ε 

απφδνζε κηαο ηακπέιαο ή ε έληαμε ελφο δεδνκέλνπ ζε κηα θαηεγνξία, ε νπνία 

είηε έρεη απνθαζηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε έρεη νξηζηεί εθ ησλ πζηέξσλ ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ». Ζ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αθνινπζψληαο είηε 

ηελ επαγσγηθή (inductive) πξνζέγγηζε είηε ηελ παξαγσγηθή (deductive) 

πξνζέγγηζε είηε ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. ηελ παξνχζα έξεπλα, ην 

ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο αλαπηχρζεθε επαγσγηθά θαη νη θαηεγνξίεο 

αλαδχζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

ελδείθλπηαη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ην θαηλφκελν δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο ή 

νη γλψζεηο καο γηα απηφ είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη ειιηπείο (Lauri & 

Kyngäs, 2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζήζεθε αλνηρηή θσδηθνπνίεζε (open coding), 

θξαηψληαο ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ησλ απαληήζεσλ κε 
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ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηκεκάησλ ηνπ πιηθνχ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη έλλνηεο 

πνπ έρνπλ εξκελεπηηθφ ή ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα (Ησζεθίδεο, 2008). ηε 

ζπλέρεηα, νη απαληήζεηο δηαβάζηεθαλ γηα αθφκα κία θνξά θαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ζεκεηψζεηο γξάθηεθαλ ζην πεξηζψξην ηεο ζειίδαο. ηαλ ε 

δηαδηθαζία απηή νινθιεξψζεθε, νη θαηεγνξίεο θαη νη θσδηθνί πνπ πξνέθπςαλ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε λέεο θαηεγνξίεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε δηαρείξηζεο ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ σο θσδηθνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπληκήζεηο, νη νπνίεο παξέπεκπαλ ζην πεξηγξαθφκελν ζέκα. θνπφο ηεο 

νκαδνπνίεζεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ κέζσ ηεο 

ζχκπηπμεο παξφκνησλ θαηεγνξηψλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο πςειφηεξεο 

ηάμεο (Burnard, 1991).  

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ν 

εξεπλεηήο πξνρψξεζε ζηελ «εθπαίδεπζε εμσηεξηθψλ θξηηψλ γηα λα 

επηθπξψζνπλ ηηο κνλάδεο ζρεηηθνχ λνήκαηνο» (Cohen et al., 2008: 481). 

 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, αθνινχζεζε κηα δεπηεξνγελήο αλάιπζε 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία θαζψο επίζεο νη 

επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην πξφηππν ISO 17024. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 

ιφγν απηφ επηιέρζεθε ε SWOT Analysis. Ζ ιέμε SWOT πξνθχπηεη απφ ην 

αθξσλχκην ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats νη 

νπνίεο ζηα ειιεληθά αληηζηνηρνχλ ζηηο ιέμεηο δπλαηά ζεκεία, αδχλακα ζεκεία, 

επθαηξίεο θαη απεηιέο (Keillor, 2011).  

4.6 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία 

Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία είλαη δχν έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο ηφζν ηνπ πνηνηηθνχ φζν θαη 

ηνπ πνζνηηθνχ «παξαδείγκαηνο» (Ησζεθίδεο, 2008· Cohen et al., 2008). 

Ζ εγθπξφηεηα (validity) ζε κηα πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα αλαθέξεηαη «ζην βαζκφ 

αληηζηνίρηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ, ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλαθέξεηαη δειαδή, ζην θαηά πφζν ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ ην πεδίν θαζψο θαη ε αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο, αληηζηνηρνχλ ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ή απαληνχλ κε επαξθή ηξφπν ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα» (Berg & 

Mansvelt, 2000 φ.α. ζην Ησζεθίδεο, φπ.π.:313).  

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηα αξρηθά ηεο θηφιαο ζηάδηα λα ηεξεζεί  

ε εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, απφ ην 

ζρεδηαζκφ αθφκε ηεο έξεπλαο βαξχηεηα δφζεθε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηαιιειφηεξεο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαζψο θαη  
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ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ εξσηεκάησλ απηψλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο 

έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2008). 

Δπίζεο, κέξηκλα δφζεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαιπηηθήο εγθπξφηεηαο, ηεο 

εγθπξφηεηαο δειαδή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ αηφκσλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ δίλνληαο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο (Mason, 2011:162). 

Αθφκε, πξνζπάζεηα έγηλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πεξηγξαθηθήο εγθπξφηεηαο. Ζ 

πεξηγξαθηθή εγθπξφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ (Ησζεθίδεο, φπ.π.:270). Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ρσξίο ηελ χπαξμε θαζνδήγεζεο ή πξνθαηάιεςεο απφ ηνλ εξεπλεηή.  

Ζ αμηνπηζηία (reliability) αλαθέξεηαη «ζην βαζκφ ζπλέπεηαο (consistency) ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έρνπλ επξχηεξε αμία θαη ζεκαζία» (Perakyla, 1997 φ.α. ζην Ησζεθίδεο, 

φπ.π.:312). 

Ζ βαζηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη o «έιεγρνο απφ άιινπο εξεπλεηέο» (peer 

examination) (Ησζεθίδεο, 2008:272), ν νπνίνο εθαξκφζηεθε ζην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ έλαλ επηκνξθσκέλν αλεμάξηεην εξεπλεηή. Ο 

αλεμάξηεηνο εξεπλεηήο, θιήζεθε λα αλαιχζεη ηηο ζπλεληεχμεηο ηαμηλνκψληαο ηα 

δεδνκέλα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε πνπ 

είρε γίλεη απφ ηνλ εξεπλεηή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δλ ζπλερεία, ε δηαζηαχξσζε ηεο 

ζχγθιηζεο ή ηεο απφθιηζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

εξεπλεηψλ ειέγρζεθε κέζσ ηνπ δείθηε ζπκθσλίαο Cohen‘s Kappa. Ο δείθηεο 

ζπκθσλίαο ήηαλ Κappa= .868 (p= .000). πλεπψο, θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειφο 

βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν εξεπλεηψλ. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε αλάιπζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκείσλ φπνπ ππήξρε 

δηαθσλία κεηαμχ ησλ δχν εξεπλεηψλ, θάηη πνπ νδήγεζε ζε ζπκθσλία ηεο ηάμεο ηνπ 

100%. 

Σέινο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηεξηρζήθακε ζηα 

θξηηήξηα ηεο βαζηκφηεηαο (dependability) θαη ηεο επηβεβαησζηκφηεηαο 

(confirmability), βάζεη ησλ νπνίσλ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο εκπεηξίεο απφ αληηπξνζσπεπηηθά γεγνλφηα (Mulholland & Wallace, 

2003). Γηα ην ιφγν απηφ, ζπκπεξηιήθζεθαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

Απνηειέζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη δίλνληαη ζρεηηθά 

απνζπάζκαηα. Γηα ιφγνπο ηήξεζεο αλσλπκίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσδηθνί
44

 νη νπνίνη 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. 

 

5.1 Καηεγνξία: Υξεζηκφηεηα Πηζηνπνίεζεο 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ νη εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο γεληθφηεξεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πηζηνπνίεζεο αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο
45

. 

Α. Γεληθή Υξεζηκόηεηα Πηζηνπνίεζεο 

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο αλαδείρζεθαλ έμη ζέκαηα, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 9. 

Πίλαθαο 9: Θέκαηα θαηεγνξίαο «Υξεζηκφηεηα πηζηνπνίεζεο» 

Υξεζηκόηεηα πηζηνπνίεζεο 

 Απφδεημε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, επάξθεηαο θαη εκπεηξίαο 

 Κξηηήξην επηινγήο πξνζσπηθνχ  

 Δκπηζηνζχλε 

 Κίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ
46

 

 Μεηαθεξζηκφηεηα (transferability) πξνζφλησλ 

 Γεκηνπξγία κεηξψσλ επαγγεικαηηψλ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. 

1. Απόδεημε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, επάξθεηαο θαη εκπεηξίαο 

πσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνδείμνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα θαη εκπεηξία, πνπ έρνπλ απνθηήζεη κέζσ κε 

ηππηθψλ ή άηππσλ δηαδξνκψλ κάζεζεο.  

                                                
441 αληηζηνηρεί ζην ζπκκεηέρνληα 1 θ.ν.θ 
45 εκεηψλεηαη φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ γεληθήο ρξεζηκφηεηαο πηζηνπνίεζεο (ππνθαηεγνξία 

Α) θαη πηζηνπνίεζεο ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο (ππνθαηεγνξία Β) επηιέρζεθε δηφηη 

εμππεξεηεί ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία Α αθνξνχλ θαη ηελ ππνθαηεγνξία Β θαζψο θαη απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε. 
46 πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 
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Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο :  

«κέζα απφ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ν επαγγεικαηίαο πιένλ,  ην 

πηζηνπνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εθηειεί επαξθψο φιεο ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα ην νπνίν ζέιεη λα πηζηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, 

ζπλεπψο αλαγλσξίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ ε επαγγεικαηηθή» 1 

  

« [εμππεξεηεί] Σε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ζηελ αλαγλψξηζε δεμηνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο» 8 

 

2. Κξηηήξην επηινγήο πξνζσπηθνύ  

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη επίζεο αλέθεξαλ πσο ε πηζηνπνίεζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη γηα ηνπο εξγνδφηεο σο έλα θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθή απάληεζε ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ ε εμήο: 

 

«…αλ πάλε δχν άηνκα λα βξνπλ δνπιεηά θαη αλ ππνζέζνπκε φηη απηή ε 

επηρείξεζε πξάγκαηη ςάρλεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, θαη ην έλα άηνκν πεη φηη 

είλαη πηζηνπνηεκέλν, ηφηε ζα πάξεη απηφ» 7 

 

3. Δκπηζηνζύλε 

Αθφκε φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε ζηειέρσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο, παξέρεη αζθάιεηα θαη 

εκπηζηνζχλε ζε φζνπο ζπλεξγάδνληαη κε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, 

εκπηζηνζχλε παξέρεηαη θαη ζηνπο πειάηεο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελψ ηνπο δηεπθνιχλεη θαη ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ 

επαγγεικαηηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

«παξέρεη αζθάιεηα αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ζηα third parties πνπ κπνξεί λα 

ζπλεξγάδεηαη έλαο νξγαληζκφο ην λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ηα άηνκα ηα νπνία 

ζηειερψλνπλ έλα νξγαληζκφ» 1 

 

 

4. Κίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΔΚ 

Δπίζεο, αλαθέξζεθε απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο φηη ε πηζηνπνίεζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε:  

 

«είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ απνζθνπνχλ ζε απηφ ην 

θνκκάηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζα έρεη αληίθξηζκα» 8 
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Χζηφζν, ππήξμαλ θαη απηνί πνπ ελψ ζπκθψλεζαλ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε 

ππνζηήξημαλ φηη ε πηζηνπνίεζε δελ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θίλεηξν γηα 

ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

«Δίλαη θίλεηξν αιιά φρη ην πξψην, αιιά είλαη θίλεηξν. Γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ» 7 

 

 

5. Μεηαθεξζηκόηεηα (transferability) πξνζόλησλ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηήξημαλ φηη κέζσ ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, νη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθέξνπλ ηα πξνζφληα ηνπο ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 

 

«…έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ ιέκε transferability ησλ πξνζφλησλ δειαδή είκαη 

εγψ ζε κηα εηαηξεία κε εθπαηδεχεη ε εηαηξεία φηαλ ηα πξνζφληα ηα νπνία 

απνθηψ έρνπλ πςεινχ βαζκνχ κεηαθεξζηκφηεηα ζε άιιν πεξηβάιινλ ην νπνίν  

ζεκαίλεη κε ην πνπ ηα απέθηεζα εγψ πεγαίλσ ζηελ δηπιαλή πφξηα θαη ιέσ 

μέξεηε έρσ θαη ην ηάδε…» 7 

 

6. Γεκηνπξγία κεηξώσλ επαγγεικαηηώλ 

Δπηπιένλ ππνζηεξίρζεθε πσο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

κεηξψσλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ, κπνξεί λα ραξηνγξαθεζεί ε 

θαηάζηαζε δηάθνξσλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

παξαθάησ αθήγεζε: 

 

«κέζα απφ ηα κεηξψα ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε θαη 

ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ , δειαδή πφζνη είλαη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ θιάδν» 

6 

 

Β. Υξεζηκόηεηα πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη από ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλσλ θαηά ην 

δηεζλέο πξόηππν ΗSO 17024 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, εθηφο απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γεληθφηεξα, δηεξεπλήζεθε θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγείηαη ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ζεκαηηθέο 

(πίλαθαο 10). Ζ πξψηε αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγείηαη ππφ 

δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, ε δεχηεξε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε 

ηξίηε γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΦΠΠ) θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. 
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Πίλαθαο 10: Θέκαηα θαηεγνξίαο «Υξεζηκφηεηα  πηζηνπνίεζεο ππφ δηαπηζηεπκέλν 

θαηά ISO 17024 θαζεζηψο» 

Υξεζηκόηεηα  πηζηνπνίεζεο ππό δηαπηζηεπκέλν θαζεζηώο 

Δπαγγεικαηίεο Δπηρεηξήζεηο ΦΠΠ 

 πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα  

 πλερήο επηβεβαίσζε 

 Κηλεηηθφηεηα 

 Αχμεζε 

παξαγσγηθφηεηαο 

 

 Κχξνο  

 Γηαζθάιηζε 

ακεξνιεςίαο 

 

 

I. Δπαγγεικαηίεο 

 

 πγθξηηηθό πιενλέθηεκα  

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην πξφηππν ISO 17024 πξνζθέξεη έλα αληαγσληζηηθφ- 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο έλαληη απηψλ πνπ δελ έρνπλ 

ιάβεη κηα ηέηνηα πηζηνπνίεζε, ελψ φπσο επίζεο αλαθέξζεθε νη ίδηνη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απνξξφθεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

απνζπάζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

«Σα νθέιε ηνπ λα έρεηο πηζηνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ζνπ θαη ηελ ηερληθή ζνπ 

επάξθεηα πάλσ ζην αληηθείκελν ζνπ δίλεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα … κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο έλα άηνκν απνθηά 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, ζα έιεγα εγψ, έρνληαο πηζηνπνηήζεη έκπξαθηα επάξθεηα 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο λα κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν 

εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά…πξαθηηθά κηιψληαο είλαη πάξα πνιιέο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ… επηιέγνπλ κάιινλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα δίλνληαο 

ηνπο έηζη θαη αληαπνδνηηθά λα ην πσ έλα πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ζα ην έρνπλ θαη 

ζην βηνγξαθηθφ ηνπο θαη ζα εληζρχζεη θαη ην δηθφ ηνπο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα» 1  

 

«Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη έλαο επαγγεικαηίαο απφ ηελ απφθηεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/IEC 17024 αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ πξνθίι ηνπ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ θαη θπξίσο ησλ πειαηψλ…. 

Απμάλεη φκσο ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο ή επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο είηε ζηε ρψξα καο είηε ζην εμσηεξηθφ, θαζψο είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξίζηκε» 4 
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 πλερήο επηβεβαίσζε 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθηφο  απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, κέζσ ηεο δηαπηζηεπκέλεο πηζηνπνίεζεο 

επηηπγράλεηαη θαη ε δηαξθήο επηβεβαίσζε φηη ν πηζηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο 

δηαηεξεί ην ζπγθξηηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα γηα ην νπνίν έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. 

Απηφ ζπκβαίλεη αθξηβψο εμαηηίαο ησλ δηαδηθαζηψλ επηηήξεζεο θαη 

επαλαπηζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο:  

 

«ε πηζηνπνίεζε απνηειεί κηα δηθιείδα, λα ην πσ έηζη αζθαιείαο, ηφζν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνλ ίδην πέξα απφ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

έρεη, φηη δηαξθψο ζην αληηθείκελν ην νπνίν έρεη επηιέμεη λα πηζηνπνηήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηαξθψο είλαη ελεξγφο εμειίζζεηαη θαη 

βειηηψλεηαη…. Δπηβεβαηψλεηαη κέζα απφ κεραληζκνχο γλεζηφηεηαο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν έρεη κηα valid θαη ελεξγή πηζηνπνίεζε  θαη 

λα ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ην ζπγθξηηηθφ απηφ πιενλέθηεκα πνπ έρεη ηφζν ζηελ 

εξγαζία ηνπ φζν θαη πξνο ηα έμσ» 1 

 

Δλψ ν 2 ζπκπιεξψλεη φηη κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλσλ θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ΗSO 17024 «ζε θάπνηα ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα γίλεηαη θαη επηηήξεζε γηα ην αλ αθφκα γλσξίδεη απηά γηα ηα νπνία 

έδσζε εμεηάζεηο εθφζνλ πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα». 

 

 Κηλεηηθόηεηα  

ε άκεζε ζχλδεζε κε ην παξαπάλσ βξίζθεηαη θαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. πσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε ελ ιφγσ πηζηνπνίεζε 

ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθφηεηα θαζψο ζην πιαίζην ηεο «Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο 

γηα ηε Γηαπίζηεπζε» (ΔΑ ―European co-operation for Accreditation‖), κέινο ηεο 

νπνίαο είλαη θαη ην ΔΤΓ, ζπλάπηνληαη Πνιπκεξείο πκθσλίεο (Multilateral 

Agreement- ΜLA) Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επξσπατθψλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο, κε απνηέιεζκα ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

ιακβάλεη έλαο επαγγεικαηίαο απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ θαηά ην 

πξφηππν ΗSO 17024 λα είλαη ηζφηηκν πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ θνξείο 

πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί απφ αληίζηνηρνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο επξσπατθψλ 

ρσξψλ. Αθφκε φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο, ε αλαγλψξηζε απηή 

επεθηείλεηαη θαη ζε παγθφζκην επίπεδν ράξε ζηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ 

γίλεη κεηαμχ ηεο ΔΑ θαη ησλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο ησλ βηνκεραληθά 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 
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«H δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ εμππεξεηεί... ηέινο 

πάλησλ κε ηελ δηαπίζηεπζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε 

ηξίηνπ κέξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηε θπξίσο γηα ηελ εμαγσγή ηεο πηζηνπνίεζεο ζε 

άιιεο ρψξεο ή ζε άιινπο ηνκείο» 5 

 

«κέζνκαθξνπξφζεζκα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπο βνεζά ζε πάξα πνιιά. Σν πην απιφ 

είλαη ε θηλεηηθφηεηα» 3 

 

II. Δπηρεηξήζεηο  

 

 Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο 

Αθφκε νη ζπκκεηέρνληεο αλαθεξφκελνη ζηε δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε 

ππνζηήξημαλ πσο αλ θαη δε δεκηνπξγεί πξνθαλψο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, σζηφζν 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε δχν ηξφπνπο. 

Πξψηνλ, δηφηη νη πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο εθηεινχλ γξεγνξφηεξα θαη 

απνδνηηθφηεξα ηα θαζήθνληά ηνπο θαη δεχηεξνλ κε ηε δπλαηφηεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ΦΠΠ θαη εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε παξαθάησ αθήγεζε κέζσ ηεο νπνίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε πνπ 

παξέρεηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλσλ θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ΗSO 17024: 

 

«απμάλεη κεζνκαθξνπξφζεζκα ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη ησλ δηαπηζηεπκέλσλ. 

Γειαδή φηαλ ζα έρεηο έλα άλζξσπν δηαπηζηεπκέλν ζα μέξεη πψο λα θάλεη απηφ γηα 

ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλνο πην γξήγνξα πην εχθνια άξα απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Καη ζε επίπεδν εηαηξεηψλ  θαη ΦΠΠ θαη απηή είλαη κηα αγνξά ε 

νπνία  ε αγνξά πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ φπνπ νη ΦΠΠ ελδερνκέλσο λα κπνξνχλ 

λα πηζηνπνηνχλ θαη άηνκα εθηφο ηεο ειιεληθήο αγνξάο» 3. 

 

III. Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπσλ 

 

 Κύξνο ΦΠΠ 

Αθφκε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν αθνχ αλαθεξφκαζηε ζε έλα πξφηππν 

δηαπίζηεπζεο ΦΠΠ, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ θαη ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

πξνηχπνπ γηα ηνπο ελ ιφγσ θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 

επηζήκαλαλ πσο νη ΦΠΠ πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί θαηά ην πξφηππν ISO 17024 

απνθηνχλ έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ δηαπηζηεπηεί 

θαζψο κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ βάζεη δηεζλψο 

απνδεθηψλ πξνδηαγξαθψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 

 

«…νπζηαζηηθά μερσξίδεη ην θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο  απ φιν ηνλ θφζκν απφ ην 
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θνξέα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. Δλδερνκέλσο λα έρεη θάπνηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ λα κελ είλαη απνδεθηέο γεληθψο» 3 

 

 Γηαζθάιηζε ακεξνιεςίαο 

Αθφκε  ππνζηεξίρζεθε πσο νη θνξείο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί κε ην πξφηππν ISO 

17024 θαη έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο πνπ απηφ νξίδεη απνδεηθλχνπλ 

κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο απηήο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ 

δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

 

«To 17024 κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχκε βνεζάεη ηελ εηαηξεία γεληθψο θαη 

θαη επέθηαζε ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα δψζεη θάπνηνο, επεηδή αθξηβψο ν ηξφπνο πνπ 

αθνινπζείηαη ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν θάλεη ηηο 

εμεηάζεηο θαη φιε ηε δηαδηθαζία θάπνηνπ ππνςεθίνπ λα είλαη απνιχησο 

ακεξφιεπηεο» 2 

 

«φηαλ απηή [ε πηζηνπνίεζε] πξνέξρεηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ν 

νπνίνο έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 

17024, δηαζέηεη δειαδή φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηεο 

ηερληθήο επάξθεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο» 4 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθηφο απφ ηε δηαθάλεηα ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ εμαζθαιίδνληαη κέζσ 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ιφγνο έγηλε θαη γηα βειηίσζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη γηα ζπκπφξεπζε 

κε ηα δηεζλή δεδνκέλα καθξνπξφζεζκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ 

αθήγεζε:  

 

«κε ηελ θαζηέξσζή ηεο [δηαπηζηεπκέλεο πηζηνπνίεζεο], εληζρχεηαη ε θνπιηνχξα 

ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη αμηφπηζηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ επαγγεικαηηψλ κε δηαθαλή θαη αμηνθξαηηθφ ηξφπν. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

βειηησζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο, θάηη πνπ 

κπνξεί κειινληηθά λα ζπκβάιιεη ζηελ ελαξκφληζε ηνπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ 

θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ηα δηεζλή δεδνκέλα θαη δεηνχκελα» 

4 

 

5.2  Καηεγνξία: Κίλδπλνη Πηζηνπνίεζεο  

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε 

ηνπο θηλδχλνπο ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο αλαθέξζεθαλ ζε πέληε θηλδχλνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 11 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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Πίλαθαο 11: Κίλδπλνη πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

Κίλδπλνη 

 Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 

 Δπηθαιχςεηο ξφισλ 

 Πεξηνξηζκέλα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα (ΔΠ) 

 Κφζηνο 

 Γεκηνπξγία πεξηηηψλ αγνξψλ 

 

1. Θεζκηθό θαη λνκηθό πιαίζην 

πσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ζηελ 

Διιάδα παξαηεξείηαη κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο γηα λα είλαη 

δηαπηζηεπκέλν. ε παξφκνην χθνο θάπνηνη έθαλαλ ιφγν γηα ραιαξφ ζεζκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν δελ θαζνξίδεη απζηεξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«ππάξρεη έλα conflict κεηαμχ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο γηα λα είλαη δηαπηζηεπκέλν» 3 

«δπζηπρψο ην ζεζκηθφ καο πιαίζην δελ είλαη πνιχ απζηεξφ… πηζηνπνηείηαη 

[θάπνηνο] ιίγν πνιχ.. δειαδή κε έλαλ ηξφπν αο πνχκε άλαξρν» 7 

2. Δπηθαιύςεηο ξόισλ  

ε άκεζε ζχλδεζε  κε ην ραιαξφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα, βξίζθεηαη θαη ε 

επηθάιπςε ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ζε ζέκαηα 

πηζηνπνίεζεο θαη δηαπίζηεπζεο εζληθψλ θνξέσλ φπσο αλαθέξνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε κηα ζχγρπζε ζηελ αγνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο: 

«Πξνθχπηνπλ  πνιιά πξνβιήκαηα γηαηί αθξηβψο ην ηνπίν δελ είλαη ξπζκηζκέλν. 

Γειαδή δελ ππάξρεη έλα πιαίζην εζληθφ θαλνληθφ πιήξεο ρσξίο πξνβιήκαηα πνπ ζα 

καο επηηξέπεη λα ην θάλνπκε κε έλαλ ζσζηφ ηξφπν» 6 

«ππάξρεη κηα αιιεινεπηθάιπςε κεραληζκψλ απηφ είλαη έλα πξφβιεκα φπνπ 

ζπκβαίλεη» 5 

«Γειαδή ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε λα θηηάμεη έλα επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα ην 

πνηνο έρεη ηελ επζχλε λα δηαπηζηεχζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα λα κελ ππάξρνπλ 

δειαδή θνηλνί ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ν έλαο θνξέαο ζηελ νπζία λα ιέεη θάηη 
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άιιν θαη ν έλαο λα ιέεη θάηη άιιν θαη ζηελ νπζία λα δεκηνπξγείηαη κηα ζχγρπζε 

ζηελ αγνξά θαη λα πξνζπαζείο λα απνθξπζηαιιψζεηο ην πνηα είλαη ε θαηάιιειε 

πξνζέγγηζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα» 1 

 

3. Πεξηνξηζκέλα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα (ΔΠ) 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα πηζηνπνηεκέλα ΔΠ ζηελ Διιάδα είλαη 

πεξηνξηζκέλα θαη θαιχπηνπλ κφλν έλα κέξνο ησλ επαγγεικάησλ κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγείηαη θψιπκα ζηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

παξαθάησ αθήγεζε: 

«Δίλαη γεγνλφο φηη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, ελψ είραλ πάξεη κηα πξψηε θαιή 

αο ην πνχκε έηζη εθηίλαμε κε ηα πεξηγξάκκαηα… κεηά απηφ θφιιεζε» 7 

4. Κόζηνο 

Αλαθνξά έγηλε θαη ζην θφζηνο ηεο πηζηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο 

ηεο πηζηνπνίεζεο ηέζεθε ζηε βάζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα 

πξέπεη λα επσκίδεηαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο απηνχ. πσο ππνζηεξίρζεθε, 

πεξηζζφηεξν αλάγθε γηα πηζηνπνίεζε έρνπλ νη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ηα πξνζφληα ηνπο κέζσ κε ηππηθψλ ή άηππσλ δηαδξνκψλ κάζεζεο, θαη 

νη νπνίνη αλαδεηνχλ ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

αλαβαζκίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε. Χζηφζν φπσο αλαθέξζεθε, κέζσ 

ηεο πηζηνπνίεζεο σθεινχληαη εθηφο απφ ηνλ επαγγεικαηία θαη ν εξγνδφηεο αιιά 

ελ ηέιεη θαη ε θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 

«Πνηνο πιεξψλεη ηελ πηζηνπνίεζε; Η εθπαίδεπζε; ν εξγαδφκελνο; Κάπνηνο άιινο 

θνξέαο; Σν θξάηνο; Πνηφο; Γηαηί ην βέβαην είλαη φηη σθειείηαη απφ απηήλ ηελ 

εθπαίδεπζε θπζηθά ν εξγαδφκελνο σθειείηαη φκσο θαη ε επηρείξεζε» ελψ  φπσο ν 

ίδηνο ζπκπιήξσζε ειινρεχεη ν θίλδπλνο γηα «κηα κφληκε αθαίκαμε θάπνησλ 

αλζξψπσλ νη νπνίνη γηα λα κε ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ή γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε 

θηι. Θα αλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο. Γειαδή νη ιηγφηεξν 

επλνεκέλνη φπσο ιέκε ή αδηθεκέλνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  ζα αδηθεζνχλ 

γηα κηα δεχηεξε θνξά γηαηί απηή ηε θνξά ζα πξέπεη λα πάλε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα 

πηζηνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ελψ εθείλνο  πνπ είρε δε ζα πσ ηελ ηχρε , πνπ ελ 

πάζε πεξηπηψζεη πνπ κπφξεζε λα αθνινπζήζεη ηελ ηππηθή δηαδξνκή εθπαίδεπζεο 

κέρξη ην ηέινο δελ ζα έρεη ηφζν απηή ηελ αλάγθε» 7 

5. Γεκηνπξγία πεξηηηώλ αγνξώλ 

Σέινο απφ ην ζπκκεηέρνληα 7 αλαθνξά έγηλε ζηελ πξνζνρή πνπ ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πεξηηηψλ αγνξψλ. 

«Σν πξφβιεκα είλαη κε κε ζηέιλεηο ζπλέρεηα λα παίξλσ πηζηνπνηήζεηο ρσξίο 

νπζηαζηηθά λα αιιάδεη θάηη ζηε δηθή κνπ ηε δσή…. Δίλαη θαη πξάγκαηα δειαδή ηα 

νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε αιιά δελ είλαη εχθνια 

πηζηνπνηήζηκα θαη ίζσο δελ είλαη θαη αλάγθε λα ηα πηζηνπνηήζνπκε … Άξα ινηπφλ 
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ην πξψην θαη βαζηθφ είλαη λα κε δεκηνπξγεζεί κηα παξααγνξά… λα κελ αλνίγνπκε 

πεξηηηέο αγνξέο…» 

5.3 Καηεγνξία: Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηε δηεξεχλεζε θαη 

ζηελ απνηχπσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαδείρζεθαλ ηξεηο παξάγνληεο νη 

νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 12 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Πίλαθαο 12: Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ 

Παξάγνληεο 

 Εήηεζε ηεο αγνξάο - Αίηεκα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

 Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο 

 Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

 

1. Εήηεζε ηεο αγνξάο- Αίηεκα ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηα 

αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο: 

 

«ζπλερψο δεηνχληαη ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο. Σν 

βιέπεηο απηφ θαη ζηελ αγνξά ην βιέπεηο θαη ζηα δηάθνξα επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ φπνπ δεηνχλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ ησλ competencies φπσο ην ιέεη 

ην πξφηππν λα γίλεηαη ππφ ην 17024». 3 

 

«ε αλάπηπμε ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο βαζίδεηαη πάληα ζε θάπνην αίηεκα 

απφ θάπνην ελδηαθεξφκελν κέξνο, εξγνδφηε, εξγαδφκελν, θαηαλαισηή» 4 

«ζίγνπξα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αίηεκα είηε πξνέξρεηαη εζσηεξηθά απφ θάπνηα 

νκάδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είηε πξνέξρεηαη απφ θάπνηα αλάγθε ηεο αγνξάο» 

1 

 

2. Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο ν νπνίνο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη θαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο  

πξνθχπηνπλ αλάγθεο γηα πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 



97 
 

 

 «…κηα λέα λνκνζεηηθή απαίηεζε πνπ λα ιέεη φηη έλαο επαγγεικαηίαο γηα λα 

αζθήζεη απηφ ην επάγγεικα ή λα εγγξαθεί θάπνπ ζε έλα κεηξψν πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο…» 1 

 

«Οπφηε φηαλ αλαπηχζζεηαη έλα ζρήκα, απηφ πνπ ζνπ είπα θαη πξηλ, 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη αζθήζεσο επαγγέικαηνο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηία ζην κέιινλ, δειαδή ηφζν ην ΔΤΓ 

φζν θαη έλαο θνξέαο ν νπνίνο αλαπηχζζεη έλα ζρήκα θαη δηαπηζηεχεηαη απφ ην 

ΔΤΓ εμεηάδεη θαη ηε λνκνζεζία φρη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν ζίγνπξα θαη ζε 

επξσπατθφ αθξηβψο γηαηί ππάξρνπλ θαη νη επξσπατθέο νδεγίεο πνπ δηέπνπλ 

πνιιά επαγγέικαηα θαη πάξα πνιινχο θιάδνπο θαη ηα νπνία πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε» 1 

 

3. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έγηλε επίζεο αλαθνξά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νη νπνίνη ππνζηήξημαλ πσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ 

ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο ζηελ πξφζεζε αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Αθφκε, ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο αλαθέξζεθε σο έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην ην νπνίν ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηνδηθφηεηαο ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ απαληήζεηο: 

 

«Βιέπνπκε ηελ αγνξά , ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νπφηε γηα λα θαιχςνπκε φιε 

ηε γθάκα αο πνχκε απ φια απηά ηα θξηηήξηα λα πξνζπαζνχκε λα ρνπκε θαη 

βαζηθά πξνγξάκκαηα θαη αλσηέξνπ επηπέδνπ λα ρνπκε θάηη πνπ λα αθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο» 2. 

 

«Η αλαλέσζε θαη ε επαλαπηζηνπνίεζε ρξεηάδεηαη εθεί, ζην ζρήκα πηζηνπνίεζεο  

πνπ επηβάιιεηαη λα αλαλεψλεηαη γηαηί έρεη ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θάηη ην νπνίν φκσο εμειίζζεηαη» 2 

 

5.4 Καηεγνξία: Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ νη πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφζν 

αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ 

Διιάδα γεληθφηεξα, φζν θαη αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ 

ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο. 
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Α. Γεληθέο Πξνηάζεηο Βειηίσζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθώλ 

Πξνζόλησλ 

Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηε 

Διιάδα γεληθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαηχπσζαλ ηέζζεξηο 

πξνηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 13. 

Πίλαθαο 13: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

Πξνηάζεηο Βειηίσζεο 

 Δληαίν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 

 Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα 

 Καηαλνκήθφζηνπο 

 Βειηηζηνπνίεζε Κφζηνπο 
 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. 

1. Δληαίν ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο  

Κνηλφ αίηεκα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε χπαξμε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο θαη ελφο πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φπνπ δε ζα 

εληνπίδνληαη αιιεινεπηθαιχςεηο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθέο 

είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο: 

«Θεσξνχκε φηη ζηελ Διιάδα είλαη ψξηκεο νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε κηα εληαίαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβιεζεί θαη λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ κειινληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ». 4 

«Άξα μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο θαη έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα ιέεη αθξηβψο 

ηη θάλεη ν θαζέλαο θαη πνηνο είλαη αξκφδηνο ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο ησλ 

πξνζφλησλ». 6 

«λα έρεη ην θξάηνο είηε κέζσ ΔΤΓ είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ κία βαζηθή αξκνδηφηεηα 

ξχζκηζεο, ε νξγαλσκέλε πνιηηεία δειαδή, νη ζεζκνί ηεο νξγαλσκέλεο πνιηηείαο…» 

7 

Δλψ φπσο ν 7 ζπκπιεξψλεη ζα πξέπεη εθηφο ηεο ζπλεξγαζίαο λα ππάξρεη θαη κηα 

δηάξθεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή, αλαθέξνληαο: 

«πλεξγαζία ζα έιεγα κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη κηα ζπλέρεηα θαη δηαρξνληθφηεηα 

ζηηο δξάζεηο. Αο ζπκθσλεζεί έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο…». 
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Αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη θαη ζηελ πξφηαζε ηνπ 3 ν νπνίνο  αλαθέξζεθε ηφζν 

ζην ξφιν πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ην θξάηνο φζν θαη ζην ξφιν ησλ 

δηαπηζηεπκέλσλ ΦΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε: 

«Να γίλεηαη δηαπίζηεπζε ησλ ζρεκάησλ θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο θαη 

ην θξάηνο λα αλαιάβεη έλα ζεζκηθφ ξφιν ζηελ επνπηεία ηεο αγνξάο». 

 

2. Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα (ΔΠ) 

Μηα αθφκα πξφηαζε πνπ αλαδείρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ 

θαζψο φπσο ππνζηεξίρζεθε ζηελ παξνχζα θάζε ηα ΔΠ θαιχπηνπλ κφλν έλα 

κέξνο ησλ επαγγεικάησλ, ελψ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 

«…πξέπεη λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πάλσ ζηα 

νπνία λα βαζίδνληαη ηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο. Σα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα 

απηά ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πξέπεη λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλα». 3 

Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ πσο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ νη πξνβιέςεηο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη αλαβάζκηζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πεξηγξακκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε:  

«Η πξφβιεςε είλαη φηη ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ην 2020 ζα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη ζα πξνβιεθζνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηα θαηλνχξγηα γηαηί 

πξνθχπηνπλ λέα επαγγέικαηα ηα νπνία νχηε θαλ ηα μέξακε πέξπζη θαη φηαλ ιέσ 

πέξπζη θπξηνιεθηψ. Αο πνχκε ππάξρνπλ ςεθηαθά επαγγέικαηα φπσο είλαη πρ 

virtual μελαγφο. Αιιά δελ είλαη κνλαρά λα πηζηνπνηήζνπκε αιιά λα ππάξρνπλ 

δηαδηθαζίεο γξήγνξεο αζθαιείο λφκηκεο ψζηε λα πηζηνπνηνχκε φηη θαηλνχξγην 

βγαίλεη». 6 

3. Καηαλνκή Κόζηνπο 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, απφ ηελ πηζηνπνίεζε σθειείηαη 

ηφζν ν ίδηνο ν επαγγεικαηίαο πνπ πηζηνπνηεί ηα πξνζφληα ηνπ γηα φινπο ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πηζηνπνίεζεο, 

φζν θαη ν εξγνδφηεο, π.ρ. ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν εθάζηνηε 

επαγγεικαηίαο. Γεδνκέλνπ απηνχ, πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ηεο 

πηζηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ αθήγεζε: 

«πξέπεη λα βξνχκε  έλαλ ηξφπν λα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο…λα ζηήζνπκε έλα απιφ ζχζηεκα ζην νπνίν λα 

επηκεξηζηεί ην θφζηνο αλ είλαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηε πνιηηεία ζην άηνκν…» 7 
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4. Βειηηζηνπνίεζε Κόζηνπο 

Αθφκε πξνηάζεθε ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πηζηνπνίεζεο, θάηη ην 

νπνίν φπσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε: 

 «βειηηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πρ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

φπνπ νη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο θαη φιε ε δηαδηθαζία γξαπηή λα γίλεηαη ςεθηαθά» 

6 

 

Β. Πηζηνπνίεζε πξνζώπσλ βάζεη ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο από ΦΠΠ 

δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 

Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ απφ 

δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 ΦΠΠ, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηαηχπσζαλ ηξεηο πξνηάζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 

14. 

Πίλαθαο 14: Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

απφ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 ΦΠΠ 

Πξνηάζεηο Βειηίσζεο 

 Απηνβειηίσζε 

 Δμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

 Φπρνκεηξηθέο Γηαδηθαζίεο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. 

1. Απηνβειηίσζε  

Ζ βειηίσζε ησλ θνξέσλ κέζσ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη, αλαθέξζεθε σο 

πξφηαζε βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΠΠ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

παξαθάησ αθήγεζε: 

«νη ίδηνη νη θνξείο ζα πξέπεη λα έρνπλε δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

βειηηψλνπλ νη ίδηνη ηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο.  Θα πξέπεη δειαδή θάζε θνξέαο λα 

έρεη δηαδηθαζίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ». 3 

2. Δμαζθάιηζε πξόζβαζεο ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο  

Ζ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αλαθέξζεθε επίζεο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξφηαζε βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΠΠ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη κέζσ ηεο 

δηεχξπλζεο ησλ δηθηχσλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα: 
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«λα εμαζθαιίδεηαη πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζε φινπο φζνπο 

ελδηαθέξνληαη λα ηελ απνθηήζνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπηχζζνπκε ζπλερψο λέα εξγαιεία, αμηνπνηψληαο 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, κε ηα νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

ησλ εμεηάζεσλ απφ απφζηαζε, ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπκε ζπλερψο θαη ην 

δίθηπν ησλ εμεηαζηηθψλ καο θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπκε κεγαιχηεξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ» 4 

 

3. Φπρνκεηξηθέο Γηαδηθαζίεο 

Μηα αθφκα πξφηαζε αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα φζα ππνζηήξημε ν 1, ζηε 

θάζε αλάπηπμεο ηνπο ζρήκαηνο θαη πξηλ απηφ βγεη ζηελ αγνξά, ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ ςπρνκεηξηθέο αλαιχζεηο θαη δηαδηθαζίεο πέξα απφ ην ηερληθφ κέξνο 

πνπ έρεη λα θάλεη π.ρ. κε ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε:  

«ην θνκκάηη ηνπ pre testing δειαδή ην πξηλ λα βγεη ην ζρήκα ζηελ αγνξά θαη λα 

μεθηλήζνπλε λα ηξέρνπλε νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λαη κελ κπνξεί λα είλαη 

δηαπηζηεπκέλεο αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη  ςπρνκεηξηθέο αλαιχζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαη… φρη κφλν ην ηερληθφ θνκκάηη λα 

επαιεζεχεηαη πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο αο πνχκε θαη λα γίλεη ε έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αιιά λα ππάξρνπλ θαη psychometric δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζέκαηα αληίιεςεο, φπσο ζέκαηα 

ςπρνινγίαο ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα θηι» 1 

Χζηφζν, αμίδεη λα ηνληζζεί πσο ππήξμαλ θαη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ 

δηαηχπσζαλ θάπνηα πξφηαζε, ππνζηεξίδνληαο πσο νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

είλαη ιεπηνκεξείο θαη πιήξεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο κε απνηέιεζκα λα κελ εληνπίδνπλ θάπνηα έιιεηςε ή θάηη ην νπνίν 

ζεσξνχλ φηη ρξήδεη βειηίσζεο. Δμάιινπ θαη απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ 

παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχλ νη ΦΠΠ γεληθφηεξα ελψ κφλν κία αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηζηνπνίεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε πηζηνπνίεζε. 

ηε ζπλέρεηα θαη αμηνπνηψληαο ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο SWOT πνπ δηελεξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ 

ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 

παξέρεηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024. 
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5.5 SWOT ANALYSIS 

Strenghts (S) Weakness (W) 

 

Δπαγγεικαηίεο 
 Αληαγσληζηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

 Αλαγλψξηζε θαη ηεθκεξίσζε επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη επάξθεηαο- Δπαγγεικαηηθφ θχξνο 

 Δπηβεβαίσζε ζπλερνχο εμέιημεο 

 Κηλεηηθφηεηα ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν 

 Δπειημία 

 

Δπηρεηξήζεηο 
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο (κεζνκαθξνπξφζεζκα) 

 Δξγαιείν αμηνιφγεζεο-επηινγήο πξνζσπηθνχ 

 

 

          ΦΠΠ 

 Απφδεημε φηη ν ΦΠΠ δηαζέηεη φινπο ηνπο 

απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο ηεο 

ηερληθήο επάξθεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 
ακεξνιεςίαο 

 

 Αχμεζε θχξνπο ΦΠ 

 

 
 Έιιεηςε ςπρνκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Opportunities (O) Threats (T) 

 
Δπαγγεικαηίεο 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απνξξφθεζεο απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζε 

εζληθφ ή/θαη δηεζλέο επίπεδν 

 χλδεζε πξνζφλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο απφ ΦΠΠ 
δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 κε ην NQF θαη ην 

ΔQF 

 

Δπηρεηξήζεηο 
 Γεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε ζηα ηξίηα κέξε (third 

parties) κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη κηα επηρείξεζε 
 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 
 Δκπηζηνζχλε ζηνπο πειάηεο - Γηεπθφιπλζε επηινγήο 

παξφρνπ ππεξεζηψλ 
 
ΦΠΠ 

 Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ρψξεο εμσηεξηθνχ 

MLA 

 
 Πεξηνξηζκέλα θαη κε επηθαηξνπνηεκέλα ΔΠ 

 χγθξνπζε  κεηαμχ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνί 

έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο γηα λα είλαη 

δηαπηζηεπκέλν 
 Δπηθαιχςεηο ξφισλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ζε 

ζέκαηα πηζηνπνίεζεο θαη δηαπίζηεπζεο 

εζληθψλ θνξέσλ 
 Πεξίπινθν λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  

πδήηεζε 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε βηβιηνγξαθία. Ζ ζπδήηεζε ζα παξνπζηαζηεί βάζεη 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ. 

6.1 Η Υξεζηκφηεηα ηεο Πηζηνπνίεζεο 

ζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αλαδείρζεθαλ ηα 

παξαθάησ: 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ πσο κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο νη επαγγεικαηίεο 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη κέζσ ησλ δηάθνξσλ δηαδξνκψλ κάζεζεο, κε ηππηθήο ή άηππεο.  

Παξνκνίσο ζε κειέηε ηνπ Cedefop (2015b:19), αλαθέξεηαη πσο  ε επηθχξσζε  ησλ 

γλψζεσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ ζηνρεχεη ζηελ 

ελδπλάκσζή ηνπ, θαζψο εθηφο ηνπ φηη κπνξεί κέζσ απηήο λα απνδείμεη φηη έρεη 

απνθηήζεη θάπνηα πξνζφληα ή κέξνο απηψλ, παξέρεηαη επίζεο θαη δεχηεξε επθαηξία 

ζε κεηνλεθηνχληα άηνκα, φπσο  απηά ηα νπνία δελ είραλ ηηο επθαηξίεο γηα επηθχξσζε 

ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο. Αθφκε, ζε άιιεο κειέηεο ππνζηεξίδεηαη πσο «ε θπξίαξρε ηάζε ζήκεξα 

ζην πεδίν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ππνζηεξίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζνχλ φιεο εθείλεο νη παξάκεηξνη πνπ θαζηζηνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

αλαγλσξίζηκα θαη θνηλψο απνδεθηά κέζα απφ έγθξηηεο, έγθπξεο θαη δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο» (Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016:28). 

Δπίζεο φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ε πηζηνπνίεζε 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο έλα θξηηήξην επηινγήο πξνζσπηθνχ, θαζψο νη 

εξγνδφηεο κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ θαη ελ ηέιεη λα επηιέμνπλ έλαλ επαγγεικαηία ν 

νπνίνο έρεη πηζηνπνηήζεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα. χκθσλα κε ηελ EUCIS – 

LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning, 2012 φ.α. ζην 

Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016:34), ε επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο 

εθπαίδεπζεο «απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, παξέρεη επέιηθηεο 

νδνχο κάζεζεο ζηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο θαη βνεζά εξγαδνκέλνπο, νξγαληζκνχο θαη 

εξγνδφηεο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ αηνκηθή θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πξφνδν θαη αλάπηπμε» ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Peyrat (2009:1) «αξθεηέο 

θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ηελ πηζηνπνίεζε σο έλα απφ ηα κέζα επηινγήο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα». 

Αθφκε, ππνζηεξίρζεθε πσο ε ζηειέρσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πηζηνπνηεκέλνπο 

επαγγεικαηίεο, παξέρεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζε φζνπο ζπλεξγάδνληαη κε απηέο 

ηηο επηρεηξήζεηο  ελψ εκπηζηνζχλε παξέρεηαη θαη ζηνπο πειάηεο  αλαθνξηθά κε ηελ 
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πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φηαλ αλαδεηνχλ θαη επηιέγνπλ 

πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο. Παξνκνίσο ν Πειηέθεο (2014) αλαθέξεη πσο ε 

πηζηνπνίεζε «εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο», ελψ ν Ληληδέξεο (2010) αλαθέξεη πσο ζηφρνο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη κεηαμχ άιισλ ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ε πγεία θαη πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ πηζηνπνίεζε απνηειεί επίζεο έλα θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Δμάιινπ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Καξαιήο (2010:33) «ε 

αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη ζε δηάθνξα καζεζηαθά 

θαη εθπαηδεπηηθά πιαίζηα αλαδεηθλχεηαη ζε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θίλεηξν γηα ηνπο 

πνιίηεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπκκεηέρνπλ ζε καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηαπηφρξνλα φκσο θαζηζηνχλ δηαθαλή θαη νξαηά απφ ηελ θνηλσλία ηα 

πξνζφληα πνπ απνθηψληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο». 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο δίλεηαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ πξνζφλησλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθά 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηνκείο. ε παξφκνην χθνο άιιεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ 

πσο ε αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνίεζε «δελ δηαζέηεη κεηαθεξζηκφηεηα (transferability) πέξαλ ησλ νξίσλ απηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ» (Καξαιήο, 2010:37). Σέινο φπσο αλαθέξζεθε, 

κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ησλ επαθφινπζσλ κεηξψσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο αλά επαγγεικαηηθφ θιάδν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ. 

6.2 Η ρξεζηκφηεηα ηεο Πηζηνπνίεζεο ππφ Γηαπηζηεπκέλν θαηά ISO 17024 

Καζεζηψο  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ 

ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ην πξφηππν ISO 17024 πξνζθέξεη έλα αληαγσληζηηθφ- 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο έλαληη απηψλ πνπ δελ 

έρνπλ ιάβεη κηα ηέηνηα πηζηνπνίεζε, ελψ φπσο ππνζηεξίρζεθε  νη επαγγεικαηίεο πνπ 

έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 17024 ΦΠΠ βάζεη ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζε έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απνξξφθεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ε παξφκνην χθνο ν Peyrat (2009), ππνζηεξίδεη πσο νη  εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη 

πηζηνπνίεζε ππφ δηαπηζηεπκέλν θαζεζηψο, απνηεινχλ πην ειθπζηηθνχο ππνςεθίνπο 

γηα ηνπο εξγνδφηεο γηαηί κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα 

εθηεινχλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα απφ ηελ πξψηε θηφιαο κέξα, ελψ παξάιιεια 

ην γεγνλφο φηη νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ κε ζηγνπξηά ηα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ, κεηψλεη ηα θφζηε εθπαίδεπζεο. Με ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

θαη ν  Swift (2007), ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζηα νθέιε ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ 

παξέρεηαη ππφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 17024 θαζεζηψο, αλαθέξεη πσο απνηειεί ην 

δξφκν γηα ηνπο  εξγαδφκελνπο  γηα λα θηλεζνχλ πςειφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
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ε ζχλδεζε κε ην παξαπάλσ, απφ ηα επξήκαηα πξνθχπηεη πσο κέζσ ηεο 

δηαπηζηεπκέλεο πηζηνπνίεζεο επηηπγράλεηαη θαη ε δηαξθήο επηβεβαίσζε φηη ν 

πηζηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο δηαηεξεί ην ζπγθξηηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα, θαζψο  

φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ζηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο 

πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο επηηήξεζεο θαη επαλαπηζηνπνίεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. πσο  ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν  Swift (2007), ην δηεζλέο πξφηππν  

ISO 17024 ζέηεη ηνλ πήρε ηεο πνηφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ εμαζθαιίδνληαο κηα δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαξθή επάξθεηα.   

Δπίζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε  

δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε εμππεξεηεί ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα. Απηφ 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ζρεηηθά κε ηηο 

Πνιπκεξείο πκθσλίεο (Multilateral Agreement- ΜLA) Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο 

Αλαγλψξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επξσπατθψλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο θαη κε ηηο 

δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ γίλεη κεηαμχ ηεο ΔΑ θαη ησλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο ησλ 

βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ζ Woodley (2007:10) αλαθεξφκελε ζηελ 

πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ ππνζηεξίδεη πσο παξακέλεη ν θχξηνο κεραληζκφο γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη 

γηα ηε κείσζε ησλ πνιιψλ εκπνδίσλ ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ελψ ζε παξφκνην χθνο ν Swift (2007) αλαθέξεη πσο ε πηζηνπνίεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ISO 17024 επηηξέπεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα εξγαζηνχλ θαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο. 

Αθφκε, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ππνζηεξίρζεθε πσο ε δηαπηζηεπκέλε 

πηζηνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

κεζνκαθξνπξφζεζκα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: πξψηνλ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

λενπξνζιακβαλφκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηψλ γηα άκεζε εθηέιεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη δεχηεξνλ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

δηαπηζηεπκέλσλ ΦΠΠ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ε παξφκνην 

χθνο κε ηα παξαπάλσ, ν Swift (2007) ππνζηεξίδεη πσο κέζσ ηεο δηαπηζηεπκέλεο 

πηζηνπνίεζεο βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο ρψξαο αιιά 

πηζηνπνηνχληαη θαη λένη επαγγεικαηίεο, θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηηο βηνκεραλίεο λα αλαπηπρζνχλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, νη ΦΠΠ πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί θαηά ην 

πξφηππν ISO 17024 απνθηνχλ έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

δηαπηζηεπηεί θαζψο κέζσ ηεο δηαπίζηεπζήο ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη ιεηηνπξγνχλ βάζεη 

δηεζλψο απνδεθηψλ πξνδηαγξαθψλ. Δμάιινπ φπσο αλαθέξεη θαη ε Woodley (2007), ε 

δηαπίζηεπζε ησλ ΦΠΠ θαηά ην δηεζλέο απηφ πξφηππν παξέρεη έλα πιενλέθηεκα 

έλαληη παξφκνησλ ΦΠΠ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν αθξηβψο εμαηηίαο 

απηήο ηεο αλαγλψξηζεο ηξίηνπ κέξνπο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

απηή πξνζδίδεη ζηνπο ΦΠΠ. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο είλαη αθφκε έλα ζέκα 

ην νπνίν αλαδείρζεθε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 
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πηζηνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν ISO 17024.  

πσο αλαθέξεη ε Woodley (2007), κεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ISO/IEC 17024 πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιια πξφηππα είλαη: ε έκθαζε ζηελ 

ακεξνιεςία, ε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ εμέηαζε 

(ακεξνιεςία θαη αλεμαξηεζία), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Φσηφπνπιν θαη Εάγθν 

(2016:30) «ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απαηηείηαη λα είλαη ακεξφιεπηε, δηαθαλήο, 

αμηφπηζηε θαη ζεζκηθά έγθπξε». 

6.3 Κίλδπλνη Πηζηνπνίεζεο  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο αλαθέξνπλ σο  θίλδπλνπο πηζηνπνίεζεο ηα παξαθάησ: 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πηζηνπνίεζε  ζηελ Διιάδα απνηειεί ην ίδην ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηα επξήκαηα ην πιαίζην απηφ είηε δε ξπζκίδεη απζηεξά ην πεδίν ηεο πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικαηηψλ πξνζφλησλ, είηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα ζρήκα γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ελφο επαγγεικαηία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηα επξήκαηα θαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο είλαη θαη  ε 

επηθάιπςε ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ζε 

ζέκαηα πηζηνπνίεζεο θαη δηαπίζηεπζεο εζληθψλ θνξέσλ, θάηη ην νπνίν ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο νδεγεί ζε κηα ζχγρπζε ζηελ αγνξά. ε παξφκνην 

χθνο ν Κεζεληέο (2011) θάλεη ιφγν γηα δαηδαιψδεο ζεζκηθφ πιαίζην ελψ ζε νκηιία 

ηνπ ζην πξψην Δζληθφ πλέδξην Πνηφηεηαο «ραξαθηήξηζε ‟απνζπαζκαηηθή θαη 

δηαζηξεβισκέλε’’ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικάησλ θαη φηη ππάξρεη επηθάιπςε, αιιά θαη ζχγθξνπζε, αξκνδηνηήησλ» 

(Γακνπιηαλνχ, 2015). 

Έλα ζέκα ην νπνίν επίζεο ζίρηεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

είλαη απηφ ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ, ηα νπνία 

ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα θαιχπηνληαο κφλν έλα κέξνο ησλ 

επαγγεικάησλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο.  Με ην εχξεκα απηφ ζπκθσλνχλ θαη άιιεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο θαίλεηαη λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε, επηθαηξνπνίεζε θαη Πηζηνπνίεζε ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ ζηελ Διιάδα (ΤΠ.Π.Δ.Θ., 2016). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλαθνξά έγηλε θαη ζην θφζηνο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ην νπνίν ηέζεθε ζηε βάζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην πνηνο 

ζα πξέπεη λα επσκίδεηαη ην θφζηνο ηεο πηζηνπνίεζεο δεδνκέλνπ φηη απφ απηή 

σθεινχληαη εθηφο απφ ηνλ επαγγεικαηία θαη ν εξγνδφηεο αιιά θαη ε θνηλσλία. ε 

παξφκνην χθνο ζε άιιεο έξεπλεο αλαθέξεηαη πσο νη δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο ηεο κε 

ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο είλαη ζπρλά δαπαλεξέο γηα ηα άηνκα θαη είλαη ζεκαληηθφ 
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λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή κφληκεο δηεπζεηήζεηο (Cedefop, 2015b:32) ελψ φπσο 

αλαθέξεη ν Ληληδέξεο (2010:56) «ε βειηίσζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζεκαίλεη φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, 

δηφηη ζπλεπάγεηαη πην απνηειεζκαηηθή, πην παξαγσγηθή θαη πην αζθαιή εξγαζία. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη φθεινο θαη γηα ην κεκνλσκέλν άηνκν (ηνλ 

εξγαδφκελν ή ηνλ επηηεδεπκαηία). Χζηφζν, απηφ δε ζπκβαίλεη πάληα.» 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο πηζηνπνίεζεο, αλαθνξά 

έγηλε θαη ζηελ πξνζνρή πνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

δεκηνπξγία πεξηηηψλ αγνξψλ. Παξνκνίσο ν Καξαιήο (2010:38) αλαθέξεη: 

«ηε ρψξα καο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζεζκνζεηνχληαη δηαδηθαζίεο 

εμέηαζεο ή πηζηνπνίεζεο, ηαπηφρξνλα αλαδχνληαη παξαπιεξσκαηηθνί ζεζκνί κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο (άιινηε ππαξθηέο, ζπρλφηαηα 

φκσο αλχπαξθηεο) αλεπάξθεηεο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο… Διινρεχεη 

επνκέλσο ν θίλδπλνο αλάδπζεο κηαο λέαο αξξχζκηζηεο ή δχζθνια ξπζκηδφκελεο 

αγνξάο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφςεη ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο, φπνπ πιένλ ε 

έκθαζε δελ ζα δίλεηαη ζηε κάζεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, αιιά 

ζηελ απφθηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Δίλαη επλφεην φηη ην θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κφλνλ κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο πηζηνπνίεζεο ζηε κάζεζε θαη φρη ηεο 

κάζεζεο ζηελ πηζηνπνίεζε, αιιά θαη κε δεκφζην έιεγρν επί ησλ δηαδηθαζηψλ 

πηζηνπνίεζεο».  

Δλψ φπσο αλαθέξεη ν Ληληδέξεο (2010:54) «απηφ πνπ πξσηίζησο έρνπκε αλάγθε είλαη 

έλα απνδεθηφ ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ην πφηε, πνπ (ζε πνηεο πεξηπηψζεηο) θαη γηαηί (κε 

πνην ζθνπφ) ζα πξνρσξνχκε ζε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ». 

 

6.4 Παξάγνληεο πνπ Οδεγνχλ ζηελ Αλάπηπμε ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο  

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο απηνί είλαη νη εμήο: 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ηα αηηήκαηα ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζψο επίζεο θαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, κέζα απφ ηηο 

νπνίεο  πξνθχπηνπλ αλάγθεο γηα πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο, απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ. Αθφκε, αλαθνξά έγηλε θαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο  

ζηελ πξφζεζε αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

απηψλ ελψ επίζεο απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην θαη γηα ην θαζνξηζκφ ηεο πεξηνδηθφηεηαο 

ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο. 
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ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ζηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία ηνπ ΔΤΓ αλαθέξεηαη 

πσο «γηα λα εθαξκνζηεί δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ζε έλα αληηθείκελν ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πνιιέο παξάκεηξνη φπσο ε επίδξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ ζηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

ηεο εζληθήο ή/θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο γηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη 

εμεηδίθεπζεο, ζε ζπλάξηεζε κε απαηηήζεηο ακεξνιεςίαο, απνθπγήο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, εκπηζηεπηηθφηεηαο θηι.» (ΔΤΓ, 2013:4) ελψ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ πσο πξέπεη λα παξέρεηαη 

ηεθκεξίσζε απφ νλ ηδηνθηήηε ηνπ ζρήκαηνο φηη «έρνπλ εληνπηζηεί ζρεηηθέο εζληθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ή/θαη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ή/θαη αλ πθίζηαληαη ζρεηηθά 

εζληθά, επξσπατθά, δηεζλή πξφηππα» (ΔΤΓ, 2013:6). 

  

6.5 Πξνηάζεηο Βειηίσζεο ηεο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 

Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα  θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνηάζεθαλ ηα παξαθάησ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

ζχλδεζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνηάζεθε ε ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο, φπνπ νη δηάθνξνη αξκφδηνη θνξείο ζα έρνπλ μεθάζαξνπο 

ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο, ελψ ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα είλαη 

επίζεο μεθάζαξν πιήξεο θαη απζηεξφ. Παξνκνίσο ζε κειέηε ηνπ Cedefop 

(2015b:26), εληνπίδεηαη ε χπαξμε πνιππινθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο ηεο 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη άηππεο κάζεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.  

πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ίδηα έξεπλα «νη ρψξεο πξέπεη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην δηθφ ηνπο ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή 

ησλ ξφισλ θαη ησλ θαζεθφλησλ» κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπλεξγαζία απηή πξνηείλεηαη κεηαμχ άιισλ λα 

πξνζδηνξηζηεί έλαο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο: νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ έρνπλ έλαλ 

ζπληνληζηηθφ θνξέα γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη κέζσ 

ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαδξνκψλ κάζεζεο αιιά ηελ επζχλε έρνπλ δηάθνξα 

ππνπξγεία ή άιιεο εζληθέο αξρέο.  Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν Γεκνπιάο (2010:68) 

αλαθέξεη πσο «ζα πξέπεη λα αλακνξθψζνπκε ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνπ ήδε 

εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο. Η πξφηαζε γη’ απηφ: Δληαίν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε» 

Αθφκε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν ιακβάλνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηνπο θηλδχλνπο 

ηεο πηζηνπνίεζεο, πξνηάζεθε ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ  

Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαίλεηαη λα έρεη εληνπηζζεί 

θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, θαζψο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο 
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Μαζεηείαο θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηφ, ε ζηξαηεγηθή γηα ηε 

πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο εηζξνψλ (πξνγξακκάησλ) θαη εθξνψλ 

(απνηειεζκάησλ θαηάξηηζεο - πξνζφλησλ). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο 

βξίζθεηαη ζην ζρεδηαζκφ «ε αλακφξθσζε ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο 

Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Μαζεζηαθά 

Απνηειέζκαηα θαζψο θαη ην Πιαίζην Πξνδηαγξαθψλ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα είλαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ» 

(ΤΠ.Π.Δ.Θ,  2016: 71). ην ίδην επίζεο αλαθέξεηαη πσο  κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην 

πιαίζην δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο  δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔΚ, ζα είλαη θαη «νη 

εηζεγήζεηο πξνο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλαβάζκηζε/επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ» (ΤΠ.Π.Δ.Θ, 

2016:77), ελψ ζε εηζήγεζε ηνπ ν Κεζεληέο (2014) πξνηείλεη ηελ «Δπηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο λέαο γεληάο επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ». 

πσο ππνζηεξίρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απφ ηελ πηζηνπνίεζε σθειείηαη ηφζν 

ν ίδηνο ν επαγγεικαηίαο πνπ πηζηνπνηεί ηα πξνζφληα ηνπ αιιά θαη ν εξγνδφηεο θαη ελ 

ηέιεη ε θνηλσλία. Γεδνκέλνπ απηνχ, νη ζπκκεηέρνληεο πξνηείλνπλ ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ηεο, ελψ αλαθνξηθά κε ην θφζηνο πξνηάζεθε θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο πηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ. ε παξφκνην 

χθνο ν Καξαιήο (2010:35) ππνζηεξίδεη πσο είλαη αλαγθαίν «νη αλαθνξέο ζηελ 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ κέηξα 

πνιηηηθήο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε αλαβάζκηζε. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην θφζηνο κεηαθπιχεηαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ είηε 

άκεζα (θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε 

ζρεηηθή ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο), είηε έκκεζα (σο κείσζε εηζνδήκαηνο ιφγσ 

ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξνζφλησλ ηνπ)» ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Ληληδέξε 

(2010:47) «νη φπνηεο απνθάζεηο αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ 

πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα εληαίν ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα εμαζθαιίδεη πξφζβαζε 

ζε φινπο φζνπο έρνπλ αλάγθε πηζηνπνίεζεο, ρσξίο θαζφινπ, -ή έζησ κε ειάρηζην- 

ηδησηηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο». 

6.6 Πηζηνπνίεζε απφ ΦΠΠ Γηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 17024 

Αλαθνξηθά κε ηε πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ ΦΠΠ δηαπηζηεπκέλνπο θαηά ISO 

17024, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνηάζεθε ε πξφβιεςε 

δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνξείο ζα βειηηψλνπλ ηηο ίδηεο ηνπο ηεο δηαδηθαζίεο. 

Αθφκε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε παξνχζα έξεπλα πξνηάζεθε ε δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ 

δηθηχνπ αιιά θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ αμηνπηζηία ησλ εμεηάζεσλ. Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη νη 

πξνηάζεηο ηνπ Cedefop (2015b), αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο ηεο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ή ηεο άηππεο κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη 
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πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηθηχσζε εληφο θαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ φπνπ 

ε επηθχξσζε αλαπηχζζεηαη θαη εθαξκφδεηαη. πσο αλαθέξεηαη, νη εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηθχξσζε πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα 

έηζη ψζηε νη ππεξεζίεο επηθχξσζεο λα είλαη γλσζηέο ζην θνηλφ θαη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο, λα γίλνληαη αμηφπηζηα θαη λα είλαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθέο ελψ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη ε «ηζφηηκε πξφζβαζε θαη 

δίθαηε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ» (Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016:30). 

Σέινο, κηα απφ ηηο πξνηάζεηο αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε θάζε αλάπηπμεο ηνπο ζρήκαηνο θαη πξηλ απηφ 

βγεη ζηελ αγνξά φπνπ φπσο πξνηάζεθε ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη ςπρνκεηξηθέο 

αλαιχζεηο θαη δηαδηθαζίεο πέξα απφ ην ηερληθφ κέξνο. πσο ππνζηεξίδεηαη ζε άιιε 

εκπεηξηθή κειέηε «γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζφλησλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιια δεηήκαηα, φπσο νη γεληθφηεξεο ζηάζεηο, νη 

αληηιήςεηο θαη νη αμίεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο. Με 

άιια ιφγηα, ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, πέξα απφ ην ηερληθφ ζθέινο, θηλείηαη 

ζηαζεξά πξνο κηα θαηεχζπλζε ε νπνία επηρεηξεί λα ζπκπεξηιάβεη δηαζηάζεηο πνπ 

θηλνχληαη ζηε ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ» 

(Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016:157). Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ρξήδεη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαζψο φπσο αλαθέξεηαη ζηε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηνπ 

ΔΤΓ (2013:7), γηα λα αλαγλσξηζζεί έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα 

παξέρεη θαηάιιειε ηεθκεξίσζε κεηαμχ άιισλ αλαθνξηθά κε «ηα πξνζσπηθά ή/θαη 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ (physical or mental attributes) θαζψο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο απηψλ». 
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6.7 Πεξηνξηζκνί  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ν ρξφλνο πινπνίεζήο ηεο θαη νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο πξνέθπςε απφ ηε δπζθνιία 

πξνζέγγηζεο ηνπ δείγκαηνο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζην κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο, γηα 

ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επηιέρζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία 

θαη ε επηινγή αηφκσλ εηδηθψλ πνπ ζα είραλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 

απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ηέζεθαλ. Αθξηβψο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, φπσο πεξηνξηζκέλνο 

ήηαλ θαη ν ρξφλνο πνπ κπνξνχζαλ ηα άηνκα απηά λα δηαζέζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ έξεπλα εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Ο κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, παξα κφλν εξκελείαο ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

6.8 πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο - Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

Σφζν απφ ηα επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο φζν θαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηνπλ θάπνηεο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο.  

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο γίλεηαη ζαθή αλαθνξά ζηα νθέιε 

πνπ απνθηά έλαο επαγγεικαηίαο ν νπνίνο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα απνδείμεη πξνζφληα ηα νπνία έρεη απνθηήζεη κέζα απφ δηάθνξεο 

δηαδξνκέο κάζεζεο, φπσο ε κε ηππηθή ή άηππε. Σαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ίδην λα κεηαθέξεη ηα πξνζφληα ηνπ ζε δηαθνξεηηθά 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα αιιά θαη ζηνπο εξγνδφηεο λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν γηα 

απηνχο πξνζσπηθφ εμεηάδνληαο θαη ηελ πηζηνπνίεζε σο έλα θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ηνπ. Μάιηζηα φηαλ ε πηζηνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ππφ δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO 17024 θαζεζηψο, εθηφο ησλ παξαπάλσ, δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζήο ηεο γηα απφδεημε θαη κεηαθνξά ησλ πξνζφλησλ απηψλ θαη ζε εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα εθηφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο εξγαζίαο. Σα νθέιε ηεο δηαπηζηεπκέλεο 

πηζηνπνίεζεο θαίλεηαη λα επεθηείλνληαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εξγνδνηνχλ 

πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζηνπο θνξείο πνπ δηεμάγνπλ πηζηνπνηήζεηο, 

θαζψο κέζσ απηήο κεηψλνληαη ηα θφζηε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

απνδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ πσο νη θνξείο ζπκκνξθψλνληαη κε έλα ζχλνιν 

απαηηήζεσλ ακεξνιεςίαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θηι.  

Χζηφζν, εθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηα νθέιε πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε πηζηνπνίεζε, 

ππάξρνπλ θαη ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Σέηνηα ζεκεία 

φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, είλαη ην θφζηνο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ην νπνίν ηέζεθε ζηε βάζε ελφο πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ην πνηνο 

πξέπεη λα επσκίδεηαη ηελ θάιπςή ηνπ, αιιά θαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο πεξηηηψλ 
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αγνξψλ. Αθφκε, απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη πσο δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ λα δηέπεη ηελ πηζηνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα, θάηη ην νπνίν νδεγεί κεηαμχ άιισλ ζε 

επηθαιχςεηο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί ζχγρπζε ζηελ 

αγνξά. 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ απφ 

ΦΠΠ πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024, απφ ηα επξήκαηα 

πξνθχπηεη πσο ηέηνηνη είλαη ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ηα αίηεκα ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ, νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. πσο 

άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, ε χπαξμε ηεθκεξησκέλεο αλάγθεο ζηελ 

αγνξά απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο. 

ζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ 

Διιάδα, ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ, εληαίνπ, επέιηθηνπ θαη κε δηαθξηηέο 

αξκνδηφηεηεο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ην νπνίν ζα 

αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη ζα επλνεί ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαίλεηαη λα απνηειεί κηα ειπηδνθφξα πξφηαζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή.  

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη γηα ην ζέκα ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα έξεπλα δελ εληνπίζηεθαλ παξφκνηεο εκπεηξηθέο κειέηεο, πξνηείλεηαη ε 

δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ κειινληηθά έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ζπκθσλίαο ησλ επξεκάησλ, ελψ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε επίζεο ε 

επαλάιεςε ηεο έξεπλαο κε ηελ αμηνπνίεζε ελφο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο ή ε 

πινπνίεζε κηαο ζπγθξηηηθήο κειέηεο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ 

αμηνπνηνχλ ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ ΦΠΠ. 
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Παξάξηεκα 

Οδεγόο ζπλέληεπμεο Α Οκάδα 

1)Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε έλα ελδηαθέξνλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ΓΒΜ. Πσο ην εμεγείηε 

απηφ; Γηαηί ζπκβαίλεη; 

2) Πνηα ζεσξείηε πσο είλαη  ε ζεκαζία ηεο πηζηνπνίεζεο  ησλ πξνζφλησλ, κε ηε 

κνξθή καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο), πνπ 

απνθηψληαη απφ ηελ κε ηππηθή  εθπαίδεπζε ή ηελ άηππε κάζεζε; 

3) Καηά ηε γλψκε ζαο ζα έπξεπε θάζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο λα 

νδεγεί  ζε πηζηνπνίεζε; 

4) Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Ση εμππεξεηεί; 

5) Πσο ζα ζρνιηάδαηε ην ζθεληθφ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ρψξα 

καο δειαδή  ηελ εληαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην επίπεδν ηεο 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ;  

6 ) Θεσξείηε φηη πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία 
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πσο έλα ηέηνην κνληέιν ζα κπνξνχζε λα εδξαησζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο 

ηεο πηζηνπνίεζεο ζηε ρψξα καο; 

8) Πσο ζα ζρνιηάδαηε ηελ πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαηφπηλ 

δηαπίζηεπζεο απφ ηνλ ΔΤΓ, Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηδησηηθνχ αιιά θαη 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζε θάπνηεο εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηψλ ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 17024; 

9)Σν Δ.Τ.Γ. είλαη κέινο ηεο «Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε» (ΔΑ 

―European co-operation for Accreditation‖) ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπλάπηνληαη 

Πνιπκεξείο πκθσλίεο (ΜLA) Ακνηβαίαο Ηζφηηκεο Αλαγλψξηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επξσπατθψλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη έλαο νξγαληζκφο δηαπηζηεπκέλνο απφ ην Δ.Τ.Γ.  είλαη 

ηζφηηκα κε φια ηα άιια δηαπηζηεπκέλα πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ 
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παγθνζκίσο. Πψο πηζηεχεηε φηη απηφ επεξεάδεη ή κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηε ρψξα καο; 

10)Θεσξείηε φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ βηψλεη ε ρψξα 

καο, ε δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε απνηειεί κηα εξγαζηαθή δηέμνδν;  

11) Θεσξείηε φηη ε δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

παξαθίλεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο;  Αλ λαη γηαηί; 

12) Πνηα ζα ήηαλ ε δηθή ζαο πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα; 

 

Οδεγόο ζπλέληεπμεο Β Οκάδα 

1)H πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο  πξφηππν ISO 17024 απνηειεί 

ζρεηηθά κηα θαηλνχξγηα θαηεγνξία πηζηνπνίεζεο. Πσο ζεσξείηε νηη πξνέθπςε ε 

αλάγθε απηή; 

2)Ζ πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 απνηειεί κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ζηηο κέξεο καο. Έρεη αμηνινγεζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο; Αλ λαη ηη 

πξνζέδσζε; ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη ηα πξνζφληα ηνπο κέζσ δηαδξνκψλ πέξαλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο; 

3) Σελ επφκελε δεθαεηία παξνπζηάδεηαη κηα εκθαλψο αλνδηθή ηάζε γηα αχμεζε ησλ 

κεζαίσλ θαη πςειψλ πξνζφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ πηζηεχεηε φηη ζα 

εληζρχζεη ην ξφιν ηεο πηζηνπνίεζεο σο έλα ηα πην βαζηθά εξγαιεία ηεο 

«πξνζαξκνζηηθφηεηαο» θαη ηεο επειημίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο.  

4) Α) Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 17024 ζηελ αγνξά εξγαζίαο; 

(Δξγνδφηεο, Δξγαδφκελνη, Πειάηεο, Αγνξά) Ση εμππεξεηεί; Πνηα είλαη ηα νθέιε; 

Β) Πνηέο είλαη νη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη δηθαηψκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ISO 17024 ζε έλαλ επαγγεικαηία ζηελ 

εγρψξηα θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο; 

5) Θεσξείηε φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ βηψλεη ε ρψξα καο, 

ε δηαπηζηεπκέλε πηζηνπνίεζε απνηειεί κηα εξγαζηαθή δηέμνδν ; 

6) Τπάξρεη θάπνηα/εο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ δείρλνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ πηζηνπνίεζε; Αλ λαη γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ;  

7)Βάζεη πνηψλ θξηηεξίσλ επηιέγεηαη έλα ζρήκα πηζηνπνίεζεο; 
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8)Πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί έλα  

ζρήκα πηζηνπνίεζεο θαη πνηεο είλαη νη πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ. 

9)ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ελφο 

επαγγεικαηία θαηά ISO 17024, ζεσξείηε πσο ππάξρνπλ ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ 

βειηίσζεο; 

10 )Πνηα ζα ήηαλ ε δηθή ζαο πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηελ Διιάδα; 

 

 

 

 

 

 

 

 


