Σελ. 1

FULL Member of IATCA
(International Auditor and
Training Certification Association)

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών,
σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»
υπό των
Γεωργίου Αναστασόπουλου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
και Χρυσής Γεωργίτση, Υπεύθυνης Πιστοποίησης
του

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Α.Ε.

PrCert Hellas
«Έγκυρη Πιστοποίηση Επαγγελµατιών»

Παρουσίαση στα πλαίσια της ηµερίδας TEE
Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2003

Εσλιν 3, 115 23 Αθήνα, Τηλ. 210-6459659, Fax 210-6459677, Email: prcert@hol.gr, Web: www.prcert.org

Σελ. 2

A. Η ανάγκη για Πιστοποίηση Επαγγελµατιών
Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών η, πολλές φορές, επιτακτική ανάγκη της αγοράς για απόλυτη εξειδίκευση
σε συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους και η ανάγκη για διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου
ποιότητας των παρεχοµένων, από επαγγελµατίες, υπηρεσιών είναι οι αιτίες που οδηγούν σε παγκόσµια
κλίµακα στην δηµιουργία προτύπων, προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών για την παροχή αυτών των
υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά το διεθνές πρότυπο ISO 19011 ορίζει τα προσόντα, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση και
την εµπειρία που θα πρέπει να διαθέτει ένας επαγγελµατίας που επιθυµεί να ασκήσει το επάγγελµα του
επιθεωρητή συστηµάτων διαχείρισης (π.χ. συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας ή

συστηµάτων

περιβαλλοντικής διαχείρισης). Ισοδύναµα για τους συµβούλους συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας η
τεχνική επιτροπή 176/SC3/WG9 προετοιµάζει το πρότυπο ISO 10019 “Κριτήρια για την επιλογή συµβούλων
συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας”. Με τον µηχανισµό αυτό ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης
επιχειρεί να εξασφαλίσει την κατά το δυνατόν ισοδύναµη διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων και παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών, των ανωτέρω συστηµάτων, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η πιστοποίηση των επαγγελµατικών ικανοτήτων προσδίδει στον σύγχρονο επαγγελµατία κύρος,
αξιοπιστία, επαγγελµατική καταξίωση, αντικειµενική απόδειξη ικανοτήτων, διεθνή αναγνώριση,
ευκολότερη διείσδυση και εξέλιξη στην αγορά εργασίας. Η σύγχρονη αγορά είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστική. Η πιστοποίηση των επαγγελµατιών αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο καταξίωσης και
βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα διεθνή πρότυπα η πιστοποίηση του επαγγελµατία πρέπει να βασίζεται στην
ικανοποίηση µιας σειράς κριτηρίων σχετικών µε την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, την εµπειρία, την επιµόρφωση
και τις δεξιότητές του. Η αξιολόγηση των επαγγελµατιών επιτυγχάνεται από τους οργανισµούς πιστοποίησης
επαγγελµατιών µε την υιοθέτηση των κριτηρίων αξιολόγησης που προκύπτουν από τα αντίστοιχα ανά κλάδο
διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα αξιολόγησης προσωπικού και περιγράφονται αναλυτικά στους εκάστοτε
εσωτερικούς κανονισµούς πιστοποίησης των οργανισµών αυτών.

Έτσι, εξασφαλίζεται η δυνατότητα

καταχώρησης στα µητρώα τους, χωρίς διακρίσεις, όσων επαγγελµατιών το επιθυµούν, αρκεί να επιδεικνύουν
συµµόρφωση µε τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Επιπλέον, η ενιαία αγορά και η ελεύθερη διακίνηση επαγγελµατιών στον χώρο της (π.χ. αγορά εργασίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης) οδήγησαν τους διεθνείς φορείς τυποποίησης στην ανάπτυξη µηχανισµών που να µας
παρέχουν πρότυπα «εργαλεία» διασφάλισης της τεχνικής ικανότητας του επαγγελµατικού προσωπικού.
Αναπτύχθηκαν έτσι πρότυπα που σκοπό έχουν την πιστοποίηση επαγγελµατιών από εξειδικευµένους φορείς,
του επονοµαζόµενους οργανισµούς πιστοποίησης επαγγελµατιών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρότυπο
ΕΝ 45013, ορίζει τα κριτήρια για την διαπίστευση φορέων που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης
επαγγελµατιών και τηρούν τα σχετικά µητρώα.
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Σελ. 3

Οι οργανισµοί πιστοποίησης επαγγελµατιών, σήµερα, ασκούν διπλό ρόλο:
•

Πιστοποιούν επαγγελµατίες και

•

Εγκρίνουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα που οδηγούν σε πιστοποίηση επαγγελµατιών.

Οι οργανισµοί πιστοποίησης επαγγελµατιών αν και εγκρίνουν δεν παρέχουν εκπαίδευση που οδηγεί σε
πιστοποίηση επαγγελµατιών. Θέτουν όµως τους κανόνες βάσει των οποίων φορείς που παρέχουν εκπαίδευση
θα µπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία οι οργανισµοί πιστοποίησης
επαγγελµατιών εγκρίνουν κατόπιν επιθεώρησης, πάντα όµως µέσα στα πλαίσια των σχηµάτων πιστοποίησης
επαγγελµατιών που διατηρούν.
Στο χώρο της ποιότητας και σε διεθνές επίπεδο τον κυρίαρχο ρόλο στην πιστοποίηση επιθεωρητών κατέχει η
∆ιεθνής Ένωση Πιστοποίησης Επιθεωρητών και Εκπαίδευσης (IATCA=International Auditor and Training
Certification Association).
Σκοπός του IATCA είναι «…η αναγνώριση επαγγελµατιών οι οποίοι επιδεικνύοντας την κατάλληλη
ικανότητα, που απαιτείται από διεθνή και εγκεκριµένα πρότυπα, δύνανται να βελτιώσουν την επιχειρηµατική
αποδοτικότητα.»
Η αναγνώριση των επαγγελµατιών παρέχεται από τους φορείς µέλη του IATCA, οι οποίοι αποδέχονται και
τηρούν τις καταστατικές αρχές και κανονισµούς του. Η αναγνώριση αυτή επέρχεται µε την µορφή της
πιστοποίησης των επαγγελµατιών ως προς τα προαναφερόµενα ανά περίπτωση διεθνή και εγκεκριµένα
πρότυπα (π.χ. ISO 19011).
Στην Ελλάδα, ο PrCert Hellas είναι ο πρώτος οργανισµός πιστοποίησης, πλήρες µέλος του IATCA, που ιδρύεται
µε αντικείµενο την πιστοποίηση επαγγελµατιών και την αξιολόγηση επάρκειας εκπαιδευτικών προγραµµάτων που
στοχεύουν σε πιστοποίηση προσωπικού διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων.
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Β. Αντικείµενο του PrCert Hellas
Σκοποί του φορέα PrCert Hellas είναι οι ακόλουθοι:
•

Η πιστοποίηση προσωπικού διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων.

•

Η αξιολόγηση επάρκειας εκπαιδευτικών προγραµµάτων που στοχεύουν σε πιστοποίηση προσωπικού
διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων.

Τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι:
•

Η διαπιστευµένη λειτουργία του φορέα µε

βάση

σύστηµα διαπίστευσης, σύµφωνα µε τις διεθνείς

προδιαγραφές της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 45013 ή την εκάστοτε ισχύουσα.
•

Η λειτουργία τεχνικών επιτροπών για το σχεδιασµό, την καθιέρωση, την εφαρµογή και την αναβάθµιση
των τεχνικών οδηγιών πιστοποίησης επαγγελµατιών.

•

Η υλοποίηση επιθεωρήσεων αξιολόγησης και επιτήρησης των παροχέων εκπαίδευσης που οδηγεί σε
πιστοποίηση επαγγελµατιών.

•

Η διενέργεια ή και η επιτήρηση εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελµατιών.

•

Η τήρηση µητρώου αξιολογηµένων παροχέων εκπαίδευσης που στοχεύει σε πιστοποίηση επαγγελµατιών.

•

Η τήρηση µητρώου πιστοποιηµένων επαγγελµατιών.

•

Η συµµετοχή και η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς αντίστοιχου αντικειµένου.

•

Η συµµετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης αντίστοιχου αντικειµένου.

•

Η προώθηση και προβολή της πιστοποίησης

επαγγελµατιών µέσω της συµµετοχής σε προγράµµατα,

συνέδρια, ηµερίδες, εκθέσεις καθώς και της έκδοσης σχετικών εξειδικευµένων εντύπων.
•

Η διατήρηση βιβλιοθήκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) για την προώθηση της τεχνικής
κατάρτισης του πιστοποιηµένων επαγγελµατιών.
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Γ. Οργανωτική δοµή του PrCert Hellas
Η Οργανωτική δοµή του PrCert Hellas παρουσιάζεται στο ακόλουθο οργανόγραµµα. Η ανεξάρτητη και αντικειµενική
λειτουργία του φορέα εξασφαλίζεται:
Α.

Από την πολύπλευρη-αντιπροσωπευτική µετοχική του σύνθεση ( ΕΛΟΤ ΑΕ, TUV Hellas AE, EUCAT AE, Q-Plan
AE, ΤΕΧΝΟΣΗΜΟΝ ΑΕ, ΣΟΕ-Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών )

Β.

Από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45013 που τίθεται υπό αξιολόγηση,
διαπίστευση και συνεχή έλεγχο από εθνικούς και διεθνείς φορείς διαπίστευσης όπως: ΕΣΥ∆ (Εθνικό Συµβούλιο
∆ιαπίστευσης – ΥΠΑΝΑ), IATCA, ΤEGOVA .

∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Συµβούλιο
Πιστοποίησης
∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Υπεύθυνος
Συστήµατος
Ποιότητας

Επιτροπή
Πιστοποίησης
Τεχνική
Επιτροπή 1

Γραµµατεία
Πιστοποίησης

Σώµα Επιθεωρητών

Τεχνική
Επιτροπή 2
Τεχνική
Επιτροπή …. ν

Επιθεωρητές
Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων

Επιθεωρητές
Επαγγελµατιών

Οργανόγραµµα PrCert Hellas
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∆. Σχήµατα πιστοποίησης του PrCert Hellas
Τα σχήµατα πιστοποίησης του PrCert Hellas είναι τα ακόλουθα:
1)

Σχήµα Πιστοποίησης Επιθεωρητών/ Επικεφαλείς Επιθεωρητών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας

2)

Σχήµα Πιστοποίησης Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας,

3)

Σχήµα Πιστοποίησης Στελεχών-Υπευθύνων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας και

4)

Σχήµα Πιστοποίησης Συµβούλων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

5)

Σχήµα Πιστοποίησης Εκπ. Προγραµµάτων Επιθεωρητών/ Επικεφαλείς Επιθεωρητών Σ∆Π

6)

Σχήµα Πιστοποίησης Εκπαιδ. Προγραµµάτων Εσωτερικών Επιθεωρητών Σ∆Π,

7)

Σχήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Πιστοποίησης Στελεχών-Υπευθύνων Ποιότητας και

8)

Σχήµα Εκπαιδ. Προγραµµάτων Πιστοποίησης Συµβούλων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

9)

Σχήµα Πιστοποίησης Πραγµατογνωµόνων – Εκτιµητών.

10) Σχήµα Πιστοποίησης Τεχνικών Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
11) Σχήµα Πιστοποίησης Εκπ. Προγραµµάτων Τεχνικών Μη Καταστροφικών Ελέγχων
12) Σχήµα Πιστοποίησης Τεχνικών Αντοχής Υλικών.
13) Σχήµα Πιστοποίησης Εκπ. Προγραµµάτων Τεχνικών Αντοχής Υλικών
14) Σχήµα Πιστοποίησης Επιθεωρητών/ Επικεφαλείς Επιθεωρητών Συστηµάτων HACCP
15) Σχήµα Πιστοποίησης Εκπ. Προγραµµάτων Επιθεωρητών/ Επικεφαλείς Επιθεωρητών HACCP
Για τα ανωτέρω σχήµατα πιστοποίησης αναλυτικό πληροφοριακό υλικό έχει αναπτυχθεί από τον PrCert Hellas
προκειµένου να παρέχει πληροφορίες σε υποψήφιους επαγγελµατίες ή/και φορείς παροχής εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία εγγραφής των στα Μητρώα του PrCert Hellas.
Το υλικό αυτό παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόµενο από τη γραµµατεία πιστοποίησης του PrCert Hellas: Έσλιν
3, Αµπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 210/6459659, fax:210/6459677, Email: prcert@hol.gr
Ακολουθώντας την διεθνή πρακτική οποιοσδήποτε φορέας δύναται να ζητήσει την συνδροµή του PrCert Hellas
µε στόχο την δηµιουργία νέων σχηµάτων πιστοποίησης που ενδιαφέρουν τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιείται.

Η διαδικασία ανάπτυξης, διαπίστευσης και υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων από τα

ανωτέρω σχήµατα είναι η ακόλουθη:
Φάση Α’
1.

Αιτιολογηµένη εκδήλωση ενδιαφέροντος (αίτηση) για σύσταση νέου σχήµατος πιστοποίησης από

2.

ενδιαφερόµενο/ους φορέα/είς.

3.

Αξιολόγηση σκοπιµότητας και βιωσιµότητας του αιτήµατος από το ∆.Σ. του PrCert Hellas και σχετική
εισήγηση Συµβούλιο Πιστοποίησης του PrCert Hellas.

4.

Αξιολόγηση της εισήγησης και απόφαση από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του PrCert Hellas.

5.

∆υνατότητα εγγραφής ενδιαφερόµενου φορέα ως µέλους του PrCert Hellas, εξασφαλίζοντας έτσι
συµµετοχή στο οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο του φορέα, κατόπιν ειδικής απόφασης του ∆.Σ. του
PrCert Hellas.
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Φάση Β’
Σύσταση τεχνικής επιτροπής µε θεµατικό πεδίο το αντίστοιχο σχήµα πιστοποίησης. Η επιτροπή αυτή θα
στελεχώνεται από 2 στελέχη/ τεχνοκράτες του θα ορίσει ο ενδιαφερόµενος φορέας, 1 εξειδικευµένο στέλεχος
από ΑΕΙ και 1-2 στελέχη του PrCert Hellas. Σκοπός της επιτροπής θα είναι:
1.

Η µελέτη του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου και πιθανών προτύπων πιστοποίησης επαγγελµατιών του
αντιστοίχου σχήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2.

Ο σχεδιασµός κριτηρίων (κανονισµός πιστοποίησης) λειτουργίας και παροχής εκπαιδευτικών προγραµµάτων
των φορέων παροχής εκπαίδευσης επαγγελµατιών του αντιστοίχου σχήµατος.

3.

Ο σχεδιασµός κριτηρίων (κανονισµός πιστοποίησης) αξιολόγησης και περιοδικής αξιολόγησης επαγγελµατιών
καθώς και σύστασης και τήρησης του µητρώου επαγγελµατιών του αντιστοίχου σχήµατος.

Φάση Γ’
Έγκριση των κανονισµών πιστοποίησης που προκύπτουν ως παραδοτέα της φάσης Β’ από το Συµβούλιο
Πιστοποίησης.
Φάση ∆’
∆οκιµαστική λειτουργία του αντιστοίχου Σχήµατος Πιστοποίησης
Αίτηση διαπίστευσης αντιστοίχου σχήµατος προς φορέα διαπίστευσης (π.χ. ΕΣΥ∆).
Φάση Ε’
Επιθεώρηση και διαπίστευση από τον φορέα διαπίστευσης.
Συστηµατική λειτουργία Σχήµατος Πιστοποίησης.
Συνεχής αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων-παροχέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων του αντίστοιχου σχήµατος
πιστοποίησης, µέσω της διενέργειας τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις των παροχέων
εκπαίδευσης.
Συνεχής αξιολόγηση επαγγελµατιών του αντίστοιχου σχήµατος πιστοποίησης µέσω της διενέργειας εξετάσεων και
επιτόπιων αξιολογήσεων τεχνικής ικανότητος επαγγελµατιών (on-site assessments).
Τήρηση αντιστοίχων Μητρώων πιστοποιηµένων Φορέων Εκπαίδευσης και Επαγγελµατιών.
Το κόστος ανάπτυξης, διαπίστευσης και λειτουργίας ενός σχήµατος πιστοποίησης διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1.

Κόστος λειτουργίας τεχνικών επιτροπών

2.

Κόστος αρχικής διαπίστευσης Σχήµατος Πιστοποίησης

3.

Κόστος επιθεωρήσεων-πιστοποίησης παροχέων εκπαίδευσης

4.

Κόστος διενέργειας εξετάσεων και επιτόπιων αξιολογήσεων τεχνικής ικανότητος πιστοποίησης επαγγελµατιών

5.

Κόστος τήρησης Μητρώων πιστοποιηµένων Φορέων Εκπαίδευσης και Επαγγελµατιών.

6.

Κόστος περιοδικής αξιολόγησης για διατήρηση διαπίστευσης Σχήµατος Πιστοποίησης

Η διάρκεια ανάπτυξης κάθε σχήµατος πιστοποίησης µέχρι και την διαπίστευσή του κυµαίνεται από 6-12 µήνες. Είναι
δυνατή η χρονικά παράλληλη ανάπτυξη πολλαπλών σχηµάτων πιστοποίησης.
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