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Σην παξφλ παξνπζηάδνληαη νη φξνη θαη νξηζκνί βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ/ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ θαη ηνπ Ειιεληθνχ Πξνηχπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012.
Αιηών

Πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα εληαρζεί ζηε δηεξγαζία
πηζηνπνίεζεο.

Αμεπολητία

Ύπαξμε αληηθεηκεληθφηεηαο.

Ανάκληζη

Κάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή πξντφληνο πνπ έρεη ήδε
θαηαζηεί δηαζέζηκν ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.

Αναζκόπηζη

Δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαιακβάλεηαη γηα λα πξνζδηνξίδεηαη ε
θαηαιιειφηεηα, ε επάξθεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππφ εμέηαζε
αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη θαζνξηζκέλνη ζθνπνί θαη
ζηφρνη.

Ανηικειμενική
απόδειξη

Δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ή ηελ αιήζεηα θάπνηνπ.
Είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί κέζσ παξαηήξεζεο, κέηξεζεο, δνθηκήο ή άιισλ
κέζσλ.

Ανηικειμενικόρ
ζκοπόρ

Κάηη ην νπνίν επηδηψθεηαη ή ζηνρεχεηαη.

Ανηικειμενικόηηηα

Αλεμαξηεζία (δει. δελ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή έρεη επηιπζεί
έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη δπζκελψο νη επαθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο).

Ανώηαηη διοίκηζη

Πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ πνπ δηεπζχλεη θη ειέγρεη έλαλ νξγαληζκφ.

Αξιολόγηζη

Δηεξγαζία κε ηελ νπνία αμηνινγείηαη φηη έλα πξφζσπν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο
ελφο ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο.

Αξιολόγηζη
ζςμμόπθυζηρ

Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη εηδηθέο
απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξντφλ, δηαδηθαζία, ππεξεζία, ζχζηεκα,
πξφζσπν ή θνξέα.

Αξιοπιζηία

Δείθηεο ηνπ βαζκνχ ζπλέπεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ρξφλσλ εμέηαζεο, δηαθνξεηηθψλ εηδψλ εμέηαζεο
θαη δηαθνξεηηθψλ εμεηαζηψλ.

Απαιηήζειρ
πιζηοποίηζηρ

Σχλνιν απφ πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απαηηήζεσλ ηνπ ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο πνπ απαηηείηαη λα πιεξνχληαη
ψζηε λα απνδεηρζεί ή λα δηαηεξεζεί ε πηζηνπνίεζε.

Απαίηηζη

Αλάγθε ή πξνζδνθία, ε νπνία δηαηππψλεηαη ξεηά, ζπλήζσο είλαη
ζπλαγφκελε ή ππνρξεσηηθή.

Αποδέζμεςζη

Η έγθξηζε κεηάβαζεο ζηελ επφκελε θάζε ηεο δηεξγαζίαο.

Αποδοηικόηηηα

Η ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο θαη ησλ πφξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

Αποηελεζμαηικόηηηα

Η έθηαζε ζηελ νπνία πινπνηνχληαη πξνζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
επηηπγράλνληαη πξνζρεδηαζκέλα απνηειέζκαηα.

Απμοδιόηηηα

Απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.

Απσείο

Έγγξαθν ζην νπνίν δειψλνληαη ξεηά ηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα ή
παξέρεηαη απφδεημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα.

Βεληίυζη ποιόηηηαρ

Τν κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηελ αχμεζε
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ηεο δπλαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ.
Γείκηηρ

Ο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ ζηφρνπ.

Γιαδικαζία

Καζνξηζκέλνο ηξφπνο γηα ηελ εθηέιεζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο ή δηεξγαζίαο.

Γιαπκήρ βεληίυζη

Επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ.

Γιεπγαζία

Σχλνιν απφ ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο ή ιεηηνπξγίεο ή δξαζηεξηφηεηεο,
νη νπνίεο φηαλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη ιακβάλνληαο έλα ή
πεξηζζφηεξα εηζεξρφκελα (inputs) δεκηνπξγνχλ εμεξρφκελα (outputs), ηα
νπνία πξνζζέηνπλ αμία ζηνλ νξγαληζκφ.

Γιεπγαζία
πιζηοποίηζηρ

Ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο έλαο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαζνξίδεη φηη έλα
πξφζσπν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
αίηεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο απφθαζεο πηζηνπνίεζεο, ηεο
επαλαπηζηνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινγνηχπσλ/
δηαθξηηηθψλ ζεκάησλ.

Γιοίκηζη

Σπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ελφο
νξγαληζκνχ.

Γιοπθυηική ενέπγεια

Ελέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε κίαο εληνπηζζείζαο κε ζπκκφξθσζεο ή κίαο
άιιεο αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο.

Γοκιμή

Πξνζδηνξηζκφο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζχκθσλα κε κηα
δηαδηθαζία.

Έγγπαθο

Οη πιεξνθνξίεο θαη ην κέζν ζην νπνίν πεξηέρνληαη.

Δγκςπόηηηα

Απφδεημε φηη ε αμηνιφγεζε κεηξά απηφ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα κέηξεζε,
φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο.

Δγσειπίδιο

Τν βαζηθφ έγγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε
ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ.

Δλάηηυμα

Η κε ηθαλνπνίεζε κηαο απαίηεζεο ζπλαθνχο πξνο κηα ζθνπνχκελε ή
θαζνξηζκέλε ρξήζε.

Έλεγσορ

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κέζσ παξαηήξεζεο θαη θξίζεο,
ζπλνδεπφκελσλ, φπσο ελδείθλπηαη, απφ κεηξήζεηο, απφ δνθηκέο ή απφ
ζπγθξίζεηο.

Δνδιαθεπόμενο
μέπορ

Πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ή νξγαληζκφο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ
απφδνζε ελφο πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ ή ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο.

Ένζηαζη

Τν αίηεκα ελφο αηηνχληνο, ππνςεθίνπ ή πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ γηα
επαλεμέηαζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε ην δηθφ ηνπ/ηεο επηζπκεηφ θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο.

Ένηςπο

Έγγξαθν ζην νπνίν δειψλνληαη ξεηά ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ παξνρή
απφδεημεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα.

Δξέηαζη

Μεραληζκφο πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο κεηξά ηελ
επάξθεηα ελφο ππνςεθίνπ κε έλα ή πεξηζζφηεξα κέζα θαη ηξφπνπο, φπσο
γξαπηά, πξνθνξηθά, πξαθηηθά θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην εθάζηνηε ζρήκα πηζηνπνίεζεο.

Δξεηαζηήρ

Πξφζσπν ηθαλφ λα δηεμάγεη θαη λα βαζκνινγήζεη κηα εμέηαζε, φηαλ ε
εμέηαζε απαηηεί επαγγεικαηηθή θξίζε.
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Δξοπλιζμόρ

Κάζε ζπζθεπή ή ζηαζεξή εγθαηάζηαζε.

Δξυηεπική
επιθεώπηζη

Επηζεψξεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο.
Τέηνηνη νξγαληζκνί παξέρνπλ θαηαρψξεζε ζπκκφξθσζεο κε απαηηήζεηο,
φπσο εθείλεο πεξηέρνληαη ζηα πξφηππα.

Δπαγγελμαηική
επάπκεια

Η δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνληαη γλψζεηο θαη αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο, ψζηε
λα επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα.

Δπαλήθεςζη

Επηβεβαίσζε, κέζσ ηεο παξνρήο αληηθεηκεληθήο απφδεημεο, φηη έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο.

Δπιθεώπηζη

Σπζηεκαηηθή εμέηαζε, ε νπνία πξνζδηνξίδεη θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα ζρεηηδφκελα κε απηφλ απνηειέζκαηα
ζπκκνξθψλνληαη θαη ηθαλνπνηνχλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ξπζκίζεηο θαη
θαηά πφζν απηέο νη ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη είλαη
θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιηηηθήο, ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ
ελφο νξγαληζκνχ.

Δπιθευπηηήρ

Πξφζσπν ην νπνίν δηαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηελεξγεί επηζεψξεζε.

Δπιθευπούμενορ

Οξγαληζκφο ππνβαιιφκελνο ζε επηζεψξεζε.

Δπικύπυζη

Επηβεβαίσζε, κέζσ ηεο παξνρήο αληηθεηκεληθήο απφδεημεο, φηη έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί νη απαηηήζεηο γηα κηα θαζνξηζκέλε ζθνπνχκελε ρξήζε ή
εθαξκνγή.

Δπιηήπηζη
πιζηοποίηζηρ

Πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε θαηά ηηο πεξηφδνπο πηζηνπνίεζεο, ηεο
απφδνζεο ελφο πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε
ζπλερήο ζπκκφξθσζε κε ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο.

Δπιηηπηηήρ

Πξφζσπν εληεηαικέλν απφ ην θνξέα πηζηνπνίεζεο ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ή
δηεπζχλεη κηα εμέηαζε, αιιά δελ αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ.

Δζυηεπική
επιθεώπηζη

Επηζεψξεζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ, γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κία εθ
κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ δήισζε ζπκκφξθσζεο.

Ιδιοκηήηηρ ζσήμαηορ
πιζηοποίηζηρ

Οξγαληζκφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ελφο
ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο (ην νπνίν δηαζέηεη ζε θαηάιιεινπο θνξείο
πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ).
Ο νξγαληζκφο κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο, κηα αξκφδηα
θπβεξλεηηθή αξρή ή άιινο.

Ικανοποίηζη πελάηη

Αληίιεςε ηνπ πειάηε ζε φηη αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί
νη απαηηήζεηο ηνπ.

Ικανόηηηα

Δπλαηφηεηα ελφο νξγαληζκνχ, ελφο ζπζηήκαηνο ή κηαο δηεξγαζίαο λα
πινπνηεί έλα πξντφλ, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γη’ απηφ ην
πξντφλ.
Πξφθεηηαη γηα απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ ή/ θαη
δεμηνηήησλ απφ ηνλ ππνςήθην, ψζηε λα επηηχρεη ην επηδησθφκελν
απνηέιεζκα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην ζρήκα πηζηνπνίεζεο.

Ιζόηηηα εςκαιπιών

Καηά ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο παξέρνληαη ίζεο επθαηξίεο επηηπρίαο ζηνλ
θάζε ππνςήθην.

Ισνηλαζιμόηηηα

Ιθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα λα ηρλειαηείηαη ην ηζηνξηθφ, ε ρξήζε ή ε ζέζε
θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ εληνπηζκνχ θαη
αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ ζε θάζε
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δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ.
Μη ζςμμόπθυζη

Η κε ηθαλνπνίεζε – εθπιήξσζε ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο απαίηεζεο
(κπνξεί λα έρεη ζρέζε ηφζν κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο, φζν θαη κε ηελ παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο εθηφο
πξνδηαγξαθψλ).

Οπγανιζμόρ

Οκάδα πξνζψπσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ, ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ.

Οπγανιζμόρ
αξιολόγηζηρ
ζςμμόπθυζηρ

Οξγαληζκφο ν
ζπκκφξθσζεο.

Παπάπονο

Δήισζε δπζαξέζθεηαο, πέξα απφ έλζηαζε, απφ νπνηνδήπνηε άηνκν ή
νξγαληζκφ πξνο έλαλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα ή θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη
αλακέλεηαη απφθξηζε.

Πελάηηρ

Οξγαληζκφο ή πξφζσπν πνπ ιακβάλεη έλα πξντφλ.

Πιζηοποιηηικό

Έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ έλα Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ππφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνηχπνπ θαη ππνδεηθλχεη φηη ην επνλνκαδφκελν
πξφζσπν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο.

Πληποθοπίερ

Δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ ζεκαζία.

Πποδιαγπαθέρ

Τν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ νξίδνπλ ηεο απαηηήζεηο κε βάζε ηεο νπνίεο
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ην πξντφλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ).

Πποφόν

Τν απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο (κπνξεί λα είλαη ππεξεζία ή θαηεξγαζκέλν
πιηθφ, ην νπνίν είλαη απηφ θαη ε πνζφηεηά ηνπ είλαη έλα κεηξήζηκν ή έλα
ζπλερέο ραξαθηεξηζηηθφ).

Πποληπηική ενέπγεια

Ελέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αηηίνπ κηαο ελ δπλάκεη κε ζπκκφξθσζεο ή
κηαο ελφο ελ δπλάκεη αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο.

Ππομηθεςηήρ

Επηρείξεζε ή πξφζσπν πνπ πξνκεζεχεη έλα πξντφλ.

Πποζόν

Απνδεδεηγκέλε εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εξγαζηαθή εκπεηξία αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε.

Σηόσορ

Η πνζνηηθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ.

Σσήμα πιζηοποίηζηρ

Επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη άιιεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο ή θαηεγνξίεο πξνζψπσλ κε
αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο/ εμεηδηθεχζεηο (γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ νη ίδηεο
ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο, πξφηππα θαη θαλνληζκνί).

Σςμμόπθυζη

Η ηθαλνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο.

Σύζηημα

Έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ ή αιιεινεπηδξψλησλ ζηνηρείσλ.

Σύζηημα διασείπιζηρ

Σχζηεκα γηα ηελ θαζηέξσζε πνιηηηθήο θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη γηα
ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ.

Τεσνική
πποδιαγπαθή

Έγγξαθν κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
πξντφληνο, δηεξγαζίαο ή ππεξεζίαο.

Υποδομέρ

Τν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ.
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Υποτήθιορ

Αηηψλ, ν νπνίνο πιεξνί ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη έρεη
εληαρζεί ζηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο.

Φπήζηηρ

Τν άηνκν ή ηα άηνκα, ηα νπνία πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κηα απφθαζε,
βαζίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαηέρεη
ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν, ή θάλνπλ ρξήζε ηεο απνδεδεηγκέλεο
ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ.

Τν Παξάξηεκα απηφ ηειεί ππφ δπλακηθή θαηάζηαζε θαη ππφθεηηαη ζε ζρεηηθέο επηθαηξνπνηήζεηο ή/ θαη
αλαζεσξήζεηο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΤΕΕ-ΦΠΠ, ηηο αιιαγέο ζηηο δηεξγαζίεο
ηνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ζε ιεηηνπξγηθέο δνκέο, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ είηε λνκνζεηηθά, είηε απφ ηελ εθάζηνηε Αξκφδηα Αξρή ή απφ ηα ζρεηηθά πξφηππα.
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