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6.

Πιστοποίηση

6.1

Ορισµοί και έννοιες
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Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου
µέρους που αναφέρεται σε:
•

Προϊόντα

•

∆ιεργασίες

•

Συστήµατα

•

Άτοµα
Με τον όρο επιβεβαίωση τρίτου µέρους νοείται η έκδοση δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), από

ανεξάρτητο φορέα ως προς το πρόσωπο ή τον οργανισµό, που παρέχει το προς αξιολόγηση
συµµόρφωσης αντικείµενο, ότι η επαλήθευση των καθορισµένων απαιτήσεων, έχει τεκµηριωθεί
επαρκώς.
Η διαδικασία µέσω της οποίας οι φορείς αποκτούν το δικαίωµα χορήγησης των πιστοποιητικών
συµµόρφωσης ονοµάζεται διαπίστευση.
Χρησιµοποιώντας τη διατύπωση του προτύπου ISO 17000, διαπίστευση (accreditation)
είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που παρέχεται στο φορέα αξιολόγησης συµµόρφωσης (ή
πιστοποίησης), προσδίδοντας επίσηµη τεκµηρίωση της ικανότητάς του, να διεξάγει αξιολόγηση της
συµµόρφωσης. Με άλλα λόγια, δεν µπορεί κανένας φορέας να διεξάγει επιθεωρήσεις συµµόρφωσης
(πιστοποίηση) αν δεν έχει λάβει έγκριση προς τούτο από κάποιον άλλο αναγνωρισµένο / κρατικό
οργανισµό (διαπίστευση).

6.2

Αρχές – Αρµοδιότητες ελέγχου και επιθεώρησης

6.2.1

Γενικά. Οι Οργανισµοί Πιστοποίησης.

Οι αρµόδιοι φορείς για την πιστοποίηση προϊόντων, συστηµάτων και προσωπικού, οφείλουν
πρωτίστως να είναι διαπιστευµένοι. Στην Ελλάδα φορέας διαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης A.E., που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7.
Οι φορείς πιστοποίησης προκειµένου να διαπιστευτούν οφείλουν να συµµορφώνονται και να
καθορίζουν την λειτουργία τους, σύµφωνα µε συγκεκριµένα κατά περίπτωση πρότυπα

6.2.2

Ανεξάρτητοι φορείς που διενεργούν πιστοποίηση συµµόρφωσης του προϊόντος.

Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε το πρότυπο:
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EN 45011:1998 (ISO/IEC Guide 65:1996) «General requirements for bodies operating
product certification systems».
Παράλληλα χρησιµοποιούνται τα παρακάτω καθοδηγητικά έγγραφα:

•

EA-6/01: Guidelines on the Application of EN 45011 (αντικαταστάθηκε από το επόµενο
έγγραφο).

•

IAF GD 5:2006: Guidance on the Application of Guide 65: 1996.

6.2.3

Ανεξάρτητοι φορείς που διενεργούν πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της
ποιότητας.

Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε το πρότυπο:
o

EN 45012:1998 (ISO/IEC Guide 62:1996) «General requirements for bodies operating
assessment and certification/registration of quality systems».
Παράλληλα χρησιµοποιούνται τα παρακάτω καθοδηγητικά έγγραφα:

•

IAF GD2: 2003 (issue 3, 1 Nov 2003)

•

EA-7/01: EA Guidelines on the Application of EN 45012. (τα δύο παραπάνω αντικαταστάθηκαν
από το επόµενο).

•

IAF GD 2: 2005: Guidance on the Application of Guide 62: 1996.

6.2.4

Ανεξάρτητοι φορείς που διενεργούν πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης.

Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε το πρότυπο:
o

ISO/IEC 17021: 2006. “Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit
and certification of management systems”.
Ως σχετικά καθοδηγητικά έγγραφο αναφέρονται:

•

IAF GD6: 2003 Issue 3 1 Nov 2003

•

Κανονισµός 716: 2001 (όταν πρόκειται για το EMAS).

6.2.5

Ανεξάρτητοι φορείς που διενεργούν πιστοποίηση των λοιπών διαχειριστικών

συστηµάτων
Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί, µέχρι την οριστική µετάβαση στις απαιτήσεις του ISO/IEC
17021:2006, τουλάχιστον σύµφωνα µε το πρότυπο EN 45012:1998 (ISO/IEC Guide 62:1996).
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«General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality
systems», σε συνδυασµό µε την χρήση εξειδικευµένων κανονισµών, οδηγών και προτύπων.

6.2.5.1 Νέες απαιτήσεις για τους οργανισµούς πιστοποίησης συστηµάτων.
Οι οδηγοί ISO/IEC Guide 62:1996 και ISO/IEC Guide 66:1999 αντικαθίστανται από το πρότυπο
ISO/IEC 17021:2006 «Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems». Στους οργανισµούς πιστοποίησης έχει δοθεί προθεσµία από
τον IAF, σε συνεννόηση µε τον ISO, µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2008, για να συµµορφωθούν µε τις
απαιτήσεις του νέου προτύπου.
Το νέο πρότυπο αντικαθιστά και συµπληρώνει τα δύο ξεχωριστά έγγραφα, µε βασικό σκοπό την
ανάκτηση της «χαµένης» αξιοπιστίας των συστηµάτων διαχείρισης ή µε µια προσεκτικότερη
διατύπωση «την αύξηση της εµπιστοσύνης στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων», στο
βαθµό που αυτή εξαρτάται από τους φορείς πιστοποίησης.
Το νέο πρότυπο, πέρα από το γεγονός ότι συντάχθηκε σύµφωνα µε την τρέχουσα τεχνογνωσία
στην ανάπτυξη συστηµάτων, είναι επίσης δοµηµένο, ώστε να είναι απόλυτα συµβατό µε τα νέα
πρότυπα για την ασφάλεια τροφίµων ISO 22000, για συστήµατα ασφάλειας πληροφοριακών
συστηµάτων ISO/IEC 27001:2005, καθώς και µε τα συστήµατα εξασφάλισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας (supply chain security) ISO/PAS 28000:2005.
Τέλος, η εφαρµογή του νέου προτύπου αναµένεται να έχει τεράστια επιρροή αφού, σύµφωνα
µε τον ISO, περισσότεροι από 888.000 οργανισµοί σε 161 χώρες είναι πιστοποιηµένοι µε τα
πρότυπα ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004.

6.2.6 Ανεξάρτητοι φορείς που διενεργούν πιστοποίηση προσωπικού.
Ο φορέας οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17024:2003 «General
requirements for bodies operating certification of persons», που αντικατέστησε το ΕΝ 45013, ενώ
ως σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο αναφέρεται το IAF GB24:2004.

6.3

Κατηγορίες Πιστοποίησης και Παραδείγµατα Εφαρµογής

6.3.1

Πιστοποίηση Προϊόντων

Για την πιστοποίηση των προϊόντων αναπτύσσονται από τους οργανισµούς πιστοποίησης τα
σχήµατα πιστοποίησης προϊόντων.
Η πιστοποίηση προϊόντος γενικά περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:
−

Αρχικό έλεγχο (initial testing)
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−

Αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας του προµηθευτή

−

Επιτήρηση (surveillance)

−

∆ειγµατοληψία και δοκιµές (testing of samples)

−

Έλεγχο δείγµατος προϊόντος (testing of a sample product)

−

Εξέταση τύπου (type testing).
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6.3.1.1 Πρότυπα σχετικά µε την πιστοποίηση προϊόντων
Το πλαίσιο της πιστοποίησης προϊόντων καθορίζεται από την παρακάτω δέσµη προτύπων.
•

ISO/IEC Guide 67:2004 «Conformity assessment. Fundamentals of product certification».
Το συγκεκριµένο πρότυπο απευθύνεται τόσο στους φορείς πιστοποίησης προϊόντων που
αναπτύσσουν συστήµατα πιστοποίησης προϊόντων τρίτου µέρους, όσο και στους παραγωγούς
των προς πιστοποίηση προϊόντων, οι οποίοι θα κληθούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
οργανισµού. Το πρότυπο προδιαγράφει επτά (7) συστήµατα πιστοποίησης από εξέταση τύπου
µέχρι πλήρη πιστοποίηση προϊόντος.

•

ISO/IEC Guide 28:2004 «Conformity assessment - Guidance on a third-party certification
system for products»
Το πρότυπο αναφέρει τους γενικούς κανόνες ενός συστήµατος πιστοποίησης προϊόντων τρίτου
µέρους, στην περισσότερο χρησιµοποιούµενη διεθνώς δοµή του, γνωστότερη και ως ‘System
5 approach’.

•

ISO/IEC Guide 65:1996 «General requirements for bodies operating product certification
systems»
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις όπου ένας φορέας πιστοποίησης προϊόντων πρέπει
να πληροί ώστε να είναι ικανός (competent) και αξιόπιστος.

•

ISO/IEC Guide 53:2005 «Conformity assessment – Guidance on the use of an organization's
quality management system in product certification»
Το πρότυπο καθορίζει µια γενική προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία οι φορείς πιστοποίησης θα
εφαρµόσουν σχήµατα πιστοποίησης χρησιµοποιώντας τις βασικές αρχές και απαιτήσεις των
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Οι υποδείξεις που γίνονται στο πρότυπο δεν αποτελούν
απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ο φορέας στα πλαίσια της διαπίστευσής του και δεν
υποκαθιστούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC Guide 65.

6.3.1.2 Παραδείγµατα πιστοποίησης προϊόντων
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Οι πιστοποιήσεις προϊόντων που διεξάγονται στον ελληνικό χώρο ακολουθούν τις κοινοτικές
οδηγίες. Με βάση αυτές εκδίδονται ευρωπαϊκά πρότυπα µε σκοπό την συµµόρφωση, ως προς τις
καθοριζόµενες από αυτά απαιτήσεις, των εκάστοτε οµάδων ή µεµονωµένων προϊόντων.
Οι ακολουθούµενες πρακτικές πιστοποίησης προϊόντων, πρέπει να είναι σε συµφωνία, µε τις
απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων πιστοποίησης της συµµόρφωσης.
Στην ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων είναι δυνατή η πιστοποίηση
των παρακάτω προϊόντων ή οµάδων προϊόντων:
−

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές,

−

ηλεκτρικά καλώδια,

−

χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος,

−

τσιµέντο,

−

αδρανή,

−

σκυρόδεµα,

−

κεραµικά πλακίδια,

−

είδη υγιεινής,

−

ρευµατοδότες/ ρευµατολήπτες,

−

απλά δοχεία πίεσης,

−

ανελκυστήρες,

−

εξοπλισµός υπό πίεση,

−

ιατροτεχνολογικά προϊόντα,

−

µεταλλικά προϊόντα,

−

γεωργικά προϊόντα
Η πιστοποίηση του προϊόντος µπορεί να είναι εθελοντική ή υποχρεωτική. Η υποχρεωτική

πιστοποίηση στα πλαίσια των οδηγιών της νέας προσέγγισης απαιτεί την απόδοση της σήµανσης CE
στο προϊόν. Η σήµανση "CE" όταν αποδίδεται στο προϊόν υποδηλώνει ότι αυτό πληροί
συγκεκριµένες απαιτήσεις µε σκοπό να η επιτραπεί η χρήση του στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς
προσαρµογή ή επανέλεγχο.

6.3.2

Πιστοποίηση Συστηµάτων

Τα γνωστότερα παραδείγµατα πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης, είναι εκείνα της
ποιότητας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, σύµφωνα µε τα πρότυπα των σειρών ISO 9000
και 14000.
Στην ελληνική αγορά πολλοί διαπιστευµένοι φορείς πιστοποίησης παρέχουν υπηρεσίες
πιστοποίησης των παραπάνω συστηµάτων.
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Η πιστοποίηση του συστήµατος περιλαµβάνει σε κάθε περίπτωση τη σηµαντική φάση της
επιθεώρησης (audit), την οποία διεξάγουν εκπαιδευµένοι επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης,
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 19011:2002.

6.3.2.1 Πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.) εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών,
ανεξάρτητα από το είδος, το µέγεθος και το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί από την ίδια την εταιρεία που το εφαρµόζει ή από τρίτους (π.χ. προµηθευτές) ως
εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη και της απόδοσης της
εταιρείας σε σχέση µε προκαθορισµένους στόχους.
Η εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, εξασφαλίζει:
•

Την κατανόηση και την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων

•

Την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα των
διεργασιών

•

Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών µε βάση την εφαρµογή αντικειµενικών µηχανισµών
παρακολούθησης και µέτρησης, και εποµένως

•

Την αναβάθµιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέµενη αξία.
Η διαδικασία απόδοσης πιστοποίησης (Σχ. 6.1) περιλαµβάνει σε πρώτο στάδιο:

−

την επιθεώρηση1 του συστήµατος

−

την πιστοποίηση και καταχώρηση της εταιρείας

και σε δεύτερο στάδιο
−

τις επιθεωρήσεις επιτήρησης και επαναξιολόγησης.

−

την ανανέωση της πιστοποίησης
Η διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας περιγράφεται αναλυτικά στο site

www.urenio.org.

Ανάλογες είναι οι διαδικασίες πιστοποίησης και των υπόλοιπων διαχειριστικών συστηµάτων.

1

Η Επιθεώρηση είναι µια συστηµατική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη διαδικασία µε στόχο να
αποκτηθούν πειστήρια και να αξιολογηθούν αντικειµενικά, για να προσδιορισθεί ο βαθµός στον οποίο τα
σχετικά µε την ποιότητα κριτήρια εκπληρώνονται. ∆ηλαδή αν το Σύστηµα ∆ιοίκησης Ποιότητας της εταιρείας
καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000.
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6.3.2.2 Άλλα συστήµατα διαχείρισης
ISO 14001: 2004 / ΕΜAS – Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Το ISO14001:2004, ως πρότυπο καθορίζει συγκεκριµένες απαιτήσεις, η συµµόρφωση µε τις
οποίες εξασφαλίζει την επίτευξη της εταιρικής περιβαλλοντικής πολιτικής και των σχετικών µε την
περιβαλλοντική απόδοση στόχων της εταιρίας στα πλαίσια µιας συνεχούς πορείας βελτίωσης. Το
σηµαντικό µε την υιοθέτηση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO14001:2004 είναι η απόλυτη συµβατότητά του µε τα διαχειριστικά πρότυπα της σειράς ISO
9001:2000 και ότι µπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια της ίδιας διαχειριστικής πλατφόρµας.
Το Eco-Management and Audit Scheme ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό ως EMAS αποτελεί µια
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός διαχειριστικού συστήµατος
επικεντρωµένου στη διαχείριση της περιβαλλοντικής απόδοσης της επιχείρησης, µε σκοπό την
επίτευξη τουλάχιστον της συµµόρφωσης µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις σε πρώτο στάδιο και τη
συνεχή βελτίωση στην συνέχεια.

OHSAS 18001 - Ασφάλεια & Υγιεινή στην Εργασία
H προδιαγραφή ΟHSAS 18001 µπορεί να υιοθετηθεί από κάθε οργανισµό, που επιθυµεί να
υιοθετήσει µια δοµηµένη διοικητική πλατφόρµα διαχείρισης των θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής, µε
σκοπό την µείωση του σχετικού ρίσκου και τη διαφύλαξη των συνθηκών περιβάλλοντος εργασίας,
τουλάχιστον στα όρια των απαιτήσεων της νοµοθεσίας.
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∆ιάγραµµα πιστοποίησης συστηµατος διαχείρισης.
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SA 8000 - Κοινωνική Ευθύνη (Social Accountability)
Το SA 8000 είναι πρότυπο που θέτει προδιαγραφές για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
και τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ηθικά
αποδεκτή επιχειρηµατική δραστηριότητα.

ISO/IEC 27001:2005. Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
Το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και διαχείριση ενός
τεκµηριωµένου συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών µέσα στο περιβάλλον του
συνολικού επιχειρησιακού ρίσκου. Καθορίζει απαιτήσεις για την εφαρµογή ελέγχων ασφαλείας
προσαρµοσµένων στις ανάγκες συγκεκριµένων οργανισµών ή τµηµάτων αυτών. Το πρότυπο είναι
σχεδιασµένο ώστε να εξασφαλίζει την υιοθέτηση των κατάλληλων ελέγχων για την προστασία της
ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των χρησιµοποιούµενων πληροφοριών από όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη.
Το πρότυπο ISO/IEC 17799:2005 καθιερώνει οδηγίες και γενικές αρχές για την εφαρµογή της
διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

ISO 22000:2005. Συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων.
Το ISO 22000:2005 για τα συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων θέτει απαιτήσεις για
κάθε οργανισµό, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διατροφική αλυσίδα, και επιθυµεί να παρουσιάσει
την ικανότητα του να ελέγχει τους σχετικούς µε την ασφάλεια των τροφίµων κινδύνους, µε σκοπό
να διαβεβαιώσει τον καταναλωτή ότι τα τρόφιµα είναι ασφαλή τη στιγµή της κατανάλωσης.
Το ISO 22000:2005 καθορίζει απαιτήσεις που επιτρέπουν στον οργανισµό:
•

Να σχεδιάζει, εφαρµόζει, λειτουργεί, συντηρεί και ενηµερώνει ένα σύστηµα διαχείρισης
ασφάλειας τροφίµων το οποίο στοχεύει στη διάθεση τροφίµων που είναι ασφαλή στον
καταναλωτή, για τη σκοπούµενη χρήση.

•

Να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις.

•

Να αξιολογεί και να ελέγχει τις απαιτήσεις του πελάτη και επιδεικνύει συµµόρφωση µε τις
αµοιβαίως συµφωνηµένες υποχρεώσεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων µε σκοπό να
πετύχει την ικανοποίηση του πελάτη.

•

Να ενηµερώνει τον πελάτη για θέµατα ασφάλειας τροφίµων και να ενηµερώνεται από αυτόν.

•

Να πιστοποιείται για το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας που εφαρµόζει.
Στην ελληνική αγορά µεγάλη απήχηση έχει η εφαρµογή του συστήµατος HACCP (Hazard

Analysis of Critical Control Points), στα πλαίσια των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1416, η οποία
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σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αποτελεί νοµοθετική απαίτηση για τον κλάδο των εταιριών που
παρέχουν υπηρεσίες εστίασης.

H προδιαγραφή PAS 99
H προδιαγραφή PAS 99 (Publicly Available Specification) παρέχει, την πρώτη παγκοσµίως,
περιγραφή απαιτήσεων για την εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης. Αναπτύχθηκε
ως απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς ώστε να ενοποιούνται σε ένα σύστηµα όλες οι επιµέρους
απαιτήσεις των λοιπών γνωστών διαχειριστικών συστηµάτων.
Ένα τυπικό ολοκληρωµένο σύστηµα περικλείει τις απαιτήσεις των παρακάτω συστηµάτων:
•

ISO 9001 Quality

•

ISO 14001 Environment

•

BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety

•

ISO/IEC 27001 Information Security

•

ISO 22000 Food Safety

•

ISO/IEC 20000 IT Service

Ειδικές εφαρµογές
Η τεράστια απήχηση των προτύπων για τη διαχείριση της ποιότητας και του περιβάλλοντος
οδήγησαν στην έκδοση ειδικών προτύπων για την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης στους
παρακάτω τοµείς:
•

Εφοδιαστική αλυσίδα

•

Αυτοκινητοβιοµηχανία

•

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

•

Υπηρεσίες υγείας

•

Εκπαίδευση

•

Τοπική αυτοδιοίκηση

6.3.3

Πιστοποίηση Ατόµων

Η πιστοποίηση Προσώπων σχετικά µε τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες και ικανότητες
προέκυψε ως αναγκαιότητα της σύγχρονης επαγγελµατικής πραγµατικότητας. Παρόλο, που το
εκπαιδευτικό σύστηµα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πάντα παρείχε τα πιστοποιητικά,
τα γνωστά πτυχία, εν τούτοις η συνεχής εξέλιξη, τόσο της τεχνολογίας, όσο και της γνώσης σε
συνδυασµό µε την ανάγκη του εργατικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες µιας
µεταβαλλόµενης αγοράς, οδήγησαν στην αναγκαιότητα της επαγγελµατικής πιστοποίησης.
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Για ορισµένα επαγγέλµατα, ιδιαίτερα εκείνα που απαιτούν υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης στον
ειδικευµένο επαγγελµατία, η επαγγελµατική πιστοποίηση αποκτά και κοινωνικές διαστάσεις, αφού
µειώνει την ανασφάλεια του εργοδότη και τα επίπεδα άγχους του επαγγελµατία προς όφελος της
κοινωνίας.
Η πιστοποίηση των επαγγελµατιών αυτών παρέχεται από διαπιστευµένους από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆. Α.Ε.) φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17024.
Το σχετικό πρότυπο: ISO/IEC 17024:2003 «Conformity assessment - General requirements for
bodies operating certification of persons» αναφέρεται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις που πρέπει να
πληρεί ο φορέας που πιστοποιεί πρόσωπα για συγκεκριµένες δραστηριότητες, κάτω από
συγκεκριµένες απαιτήσεις. Κυρίαρχη απαίτηση είναι η ανάπτυξη από τον φορέα ενός σχήµατος
πιστοποίησης προσωπικού.

6.3.3.1 Αρχές πιστοποίησης προσωπικού
Ο IPC (International Personnel Certification Association) είναι ο διεθνής οργανισµός που
απαρτίζεται από τους φορείς πιστοποίησης προσωπικού, ενώσεις επαγγελµατιών, φορείς
εκπαίδευσης και συµβούλια διαπίστευσης όλων των προηγµένων χωρών του κόσµου. Ιδρύθηκε το
1993 (υπό την επωνυµία IATCA) και η νοµική του µορφή είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση. Σήµερα
ο IPC έχει 24 µέλη από χώρες και στις 5 ηπείρους. Τα µέλη του έχουν πιστοποιήσει άνω των
300.000 επαγγελµατιών σε περισσότερους από 35 επαγγελµατικούς κλάδους σε όλο τον κόσµο. Ο
IPC συνεργάζεται άµεσα µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης και µε τη ∆ιεθνή Ένωση Φορέων
∆ιαπίστευσης

για

την

παραγωγή

τυποποιητικών

κειµένων

σχετικά

µε

την

πιστοποίηση

επαγγελµατιών. Επιπλέον, σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία συµφώνων αµοιβαίας
αναγνώρισης µεταξύ των µελών του, µε σκοπό τη διευκόλυνση της χωρίς φραγµούς διακίνησης των
επαγγελµατιών σε παγκόσµιο επίπεδο.

6.3.3.2 Παραδείγµατα εφαρµογής
Στην ελληνική αγορά παρέχεται πιστοποίηση επαγγελµατικών ικανοτήτων προσώπων ή
προσωπικού στους παρακάτω τοµείς εξειδίκευσης και προσωπικών ικανοτήτων:
•

Γνώση ξένων γλωσσών

•

Γνώση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

•

Τεχνική Ικανότητα διεξαγωγής ελέγχων και επιθεωρήσεων στον κλάδο των µεταλλικών
κατασκευών

•

Ικανότητα διεξαγωγής επιθεωρήσεων στα πλαίσια αξιολόγησης συστηµάτων διαχείρισης

•

Ικανότητα
αξιολόγησης

διεξαγωγής

επιθεωρήσεων

και

ελέγχων

στα

πλαίσια

της

περιβαλλοντικής
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Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικών ΚΤΕΟ σύµφωνα µε την ΥΑ 42558/5591/22-07-02 (ΦΕΚ
996/Β/1-8-2002).
Στο άµεσο µέλλον σχεδιάζεται και η ανάπτυξη σχηµάτων πιστοποίησης για επιλεγµένες

κατηγορίες µη-καταστροφικών ελέγχων, για επιθεωρητές τροφίµων και βιολογικών προϊόντων,
επιθεωρητών τεχνικών έργων, εργαστηριακών τεχνικών, επαγγελµατιών του χώρου της υγείας,
ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κλπ.
Στο Σχ. 7.1 δίνεται ένα γενικό εποπτικό διάγραµµα των δράσεων πιστοποίησης.

6.4

Πηγές περαιτέρω ενηµέρωσης

6.4.1

Φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα

Υπεύθυνη ενηµέρωση για τους διαπιστευµένους από το Ε.ΣΥ.∆. φορείς πιστοποίησης παρέχεται
στη σχετική ιστοσελίδα. Ο κατάλογος των διαπιστευµένων φορέων πιστοποίησης ενηµερώνεται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα µε ευθύνη του Ε.ΣΥ.∆.
Παρόλα αυτά και για το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης των συναδέλφων µηχανικών, η
µόνιµη επιτροπή Μ.Ε. Τυποποίησης πιστοποίησης και διαχείρισης ποιότητας, και η συντακτική
οµάδα του παρόντος επιθυµεί να καταγράψει τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και να τους παραθέσει σε πίνακα, που θα ενηµερώνεται και θα βρίσκεται αναρτηµένος
στην ιστοσελίδα της: (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/COMMITTEES/me/ME_TPDP).
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, καλούµε τους φορείς να επικοινωνήσουν, µε το Γραφείο
Τυποποίησης ή τη Μόνιµη Επιτροπή Τυποποίησης, Πιστοποίησης και ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ΜΕΤΠ∆Π) του Τ.Ε.Ε., ώστε να συµπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα.

6.4.2

Λοιπές πηγές ενηµέρωσης για θέµατα πιστοποίησης

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν
στην αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την πιστοποίηση.
ΕΛΟΤ – Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης – http://www.elot.gr
ISO – International Organization for Standardization – http://www.iso.org
ILAC - http://www.ilac.org/
IAF - http://www.iaf.nu/
EA - http://www.european-accreditation.org/default_flash.htm
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∆ράσεις Πιστοποίησης
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πιστοποίηση Προϊόντων
Ποιοτικός έλεγχος της
παραγωγικής διαδικασίας και
του τελικού προϊόντος
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των σχετικών προτύπων.

Έλεγχος του σύστηµατος
ποιότητας της παραγωγικής
διαδικασίας και των σχετικών
µε αυτή διεργασιών.

Επιτήρηση της ποιότητας του
τελικού προϊόντος και του
συστήµατος διαχείρισης
ποιότητας για την παραγωγή του.

Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων
Κατάρτιση και εφαρµογή
διαχειριστικού συστήµατος
σύµφωνα µε τα σχετικά
πρότυπα.

Επιθεώρηση της λειτουργίας
του διαχειριστικού συστήµατος
και της συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις των προτύπων.

Επιτήρηση της λειτουργίας του
συστήµατος.

Πιστοποίηση Προσωπικού
Έλεγχος εκπαίδευσης,
επιµόρφωσης και εµπειρίας
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των προτύπων.

Παρουσίαση των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων του
προσωπικού.

Σχήµα 6.1:

Επιτήρηση της επίδοσης του
προσωπικού.

Γενικό εποπτικό διάγραµµα των δράσεων πιστοποίησης.

