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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν παξφλ απνηειεί ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ «Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζψπσλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο», ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο, 

πιεξνθνξίεο θαη κέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην «ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

(ΣΔΔ)», πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε 

θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξνο απηνχο πηζηνπνίεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 

θαη ηεο ζρεηηθήο ηθαλφηεηαο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηερληθά επαγγέικαηα. Δπίζεο, ν παξψλ Γεληθφο 

Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ παξέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, ηνπο ηζρχνληεο νηθνλνκηθνχο φξνπο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο σο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ. 

 

Οη απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη ζηνλ παξφληα Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, είλαη απηέο 

ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ», ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ θαη πκθσληψλ πνπ δηέπνπλ ην ΣΔΔ σο Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ.  

 

Η κνξθή θαη ε δηάηαμε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ σο πξφηππν θείκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Δηδηθνχο 

Καλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ θαη ηηο ππάξρνπζεο Γηαδηθαζίεο θαη Οδεγίεο Δξγαζίαο ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, πνπ εθαξκφδεη θαη ηεξεί ν νξγαληζκφο.  

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη πεξηνπζία ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ (δειαδή έλα 

ζπλδπαζκφ απφ Γηαδηθαζίεο, Οδεγίεο Δξγαζίαο θαη Καηαιφγνπο – Έληππα κε ζπγθεθξηκέλε δνκή) πνπ 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία κεηά απφ κηα ζεηξά 

εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ζα θαηαιήγνπλ ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπο.  

 

1.1. Σκοπόρ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα παξέρεη ηελ 

θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, φζνλ αθνξά: 

 ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, ψζηε ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο 

λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο,  

 ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εμεηάζεσλ,  

 ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο, 

 ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ ινγνηχπσλ/ ζεκάησλ, 

 ηηο πξνυπνζέζεηο αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ,  

 ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ,  

 ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη ελζηάζεσλ.   

 

1.2. Τποποποιήζειρ – Αναθευπήζειρ  

 

Οη αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε αλαζεψξεζε ή επαλέθδνζε ηνπ 

παξφληνο, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ 

Έκδ. Ημερ/νία Κεθ. Παρ. Περιγραθή 

1 21-12-2015 - - Αξρηθή Έθδνζε 

2 01-10-2018 - - 
Αληηθαηάζηαζε ινγνηχπνπ ΣΔΔ απφ ινγφηππν ΣΔΔ-ΦΠΠ θαη 

ελεκέξσζε κε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ 
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2. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξφληνο θαη ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ πνπ ην ζπκπιεξψλνπλ, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, δίλνληαη 

νη θάησζη ζπληκήζεηο θαη νξηζκνί. 

 

2.1. Σςνημήζειρ 

 

Παξαθάησ δίλνληαη νη ζπληκήζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (Γεληθφ θαη Δηδηθνχο) ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο: 

 

ΑΑ Αξκφδηα Αξρή 

ΓΚΠΠ Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ 

ΔΕ-ΣΕΕ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

ΕΕ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΕΕΕΕ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΕΚ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

ΕΚΠΠ Δηδηθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ 

ΕΛΟΣ Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΕΟΠΠΕΠ Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

ΕΟΥ Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 

ΕΔ Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  

ΕΤΔ Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

ΕΤΠ Δζληθφ χζηεκα Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο 

ΙΕΚΕΜ-ΣΕΕ Ιλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο & Δπηκφξθσζεο Μειψλ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 

ΚΤΑ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΝΔ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

ΝΠΔΔ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  

ΟΠ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

ΠΔ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Δ χζηεκα Γηαρείξηζεο  

ΣΕΕ Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
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ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΤΠΟΙΚ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ΤΠΤΜΕΔΙ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ΦΕΚ Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβέξλεζεο 

ΦΠΠ Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ 

ISO Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization) 

 

2.2. Οπιζμοί 

 

Οη φξνη θαη νξηζκνί βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ/ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ 

Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012, νη νπνίνη έρνπλ εθαξκνγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (Γεληθφ θαη Δηδηθνχο) ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, παξνπζηάδνληαη ζην 

Παπάπηημα 1 ηνπ παξφληνο. 
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3. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε αηξεηή Γηνίθεζε. Καηά 

ηνπο θαλφλεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο σο λνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ επνπηεχεηαη ηππηθψο 

απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ. 

 

3.1. Σηοισεία Οπγανιζμού  

 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ηδξχζεθε ην 1923, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ζηνπο 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθά θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ησλ 

αξρψλ ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ο νξγαληζκφο έρεη έδξα ηελ Αζήλα, κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ) 

Νίθεο 4, Αζήλα, Σ.Κ. 105 63, λνκφο Αηηηθήο 

Σειέθσλν: +30-2103291200 

Σειενκνηφηππν (fax): +30-2103221772 

E-mail: tee@central.tee.gr   

URL: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE (επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ) 

 

3.2. Σκοπόρ – Πεδίο εθαπμογήρ  

 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο έρεη ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ζηνπο ηνκείο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο γεληθά θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο 

αεηθνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηνπ είλαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ηδηαίηεξα: 

 Μελεηά κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ή έπεηηα απφ αλάζεζε ή αίηεζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία 

κε άιινπο θνηλσληθνχο ή επηζηεκνληθνχο θνξείο ή επηκειεηήξηα νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 

επηζηεκνληθφ, ηερληθφ, ηερλννηθνλνκηθφ, ή αλαπηπμηαθφ ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Δπίζεο δηαηππψλεη απφςεηο κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ ή έπεηηα απφ πξφζθιεζε γηα ηε 

ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα απηά λνκνζεζία. 
 Γνωμοδοηεί, έπεηηα απφ πξφζθιεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή άιισλ θνξέσλ, ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ή ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη κέζα ζε νξηδφκελν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
 σλλέγει ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην ηερληθφ δπλακηθφ, ηελ ηερληθή, επηζηεκνληθή, 

θαηαζθεπαζηηθή θαη ζρεηηθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ηα ηερληθά πιηθά, ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

ηελ ηερλνινγία, θαηαξηίδεη ζηαηηζηηθέο θαη παξέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ή άιινπο θνξείο. 
 Παρέτει ηε ζπλδξνκή ηνπ γηα ηελ άξηηα θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εθπνλεί κφλν ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζρεηηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο, ζρέδηα πξνδηαγξαθψλ, θαλνληζκψλ, ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ. 
 σμβάλλει ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο παηδείαο, ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ζηελ αμηνπνίεζε, αλάπηπμε, πξνγξακκαηηζκφ θαη δηάξζξσζε ηνπ 

ηερληθνχ δπλακηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο. 
 Ενημερώνει ηελ θνηλή γλψκε κε αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, εθδφζεηο ή κε άιιν πξφζθνξν 

ηξφπν γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, εθιατθεχνληαο θαη βνεζψληαο ζηελ 

επξχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ. 

mailto:tee@central.tee.gr
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE
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 Μεηέτει ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζε ελψζεηο επηκειεηεξίσλ, ζε δηεζλείο ελψζεηο ηερληθψλ, 

αλαπηχζζεη ζρέζεηο κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο άιισλ ρσξψλ, νξγαλψλεη ζπλέδξηα, 

εθζέζεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 
 Διενεργεί πξαγκαηνγλσκνζχλεο κε ζεζκνζεηεκέλε αξκνδηφηεηα. 

 

Δπίζεο, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ζε ζτέζη με ηα μέλη ηοσ: 

 Γηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο θαη ρνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ. 
 Σηρεί ηα κεηξψα ησλ Μεραληθψλ θαη επψλπκσλ ηερληθψλ γξαθείσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 
 Μεριμνά γηα ηελ είζπξαμε ησλ λνκίκσλ ακνηβψλ ηνπο. 
 Φξνληίδεη γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηνπ 

θχξνπο ησλ κειψλ ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν, ελεκέξσζε, επηκφξθσζε θαη ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζή ηνπο. 
 Εκδίδει ελεκεξσηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηχπν θαη άιιεο εηδηθέο εθδφζεηο. 
 Ενιζτύει ηνπο θνξείο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ κεραληθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. 
 Μελεηά λέεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο θαη εξγαζίαο ησλ κειψλ ηνπ. 
 Αζκεί ζ' απηά πεηζαξρηθή εμνπζία, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ. 
 

Μέζσ ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο πνπ αλαπηχζζεη, ην ΣΔΔ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη 

αλαγλψξηζε ησλ ηερληθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο πξνο 

απηά, ζηα κέιε ηεο αγνξάο θαη γεληθά ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

3.2.1. Ιζσύον νομοθεηικό πλαίζιο 

 

H αλάπηπμε ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, βαζίζηεθε ζην άξζξν 23 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β’: “Ρπζκίζεηο ζεκάησλ δεκνζίσλ έξγσλ” ηνπ Ν. 4233/2014 «Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ 

Πηήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 22/Α’/29-01-2014). 

 

Δπίζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλσηέξσ Καλνληζκψλ, ειήθζε ππφςε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παπάπηημα 2 ηνπ παξφληνο. 

 

3.3. Ανηικείμενο ΤΔΔ-ΦΠΠ  

 

Σν ΣΔΔ κε απφθαζή ηνπ, έρεη νξίζεη κέζα απφ ηηο δνκέο ηνπ ην Τμήμα Τυποποίησης του ΤΕΕ, ην νπνίν 

ζα είλαη ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΣΔΔ-ΦΠΠ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

Δηδηθνχο Καλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, αλά ρήκα Πηζηνπνίεζεο (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ 

επαγγέικαηνο).  

 

Σν αληηθείκελν ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ππνςεθίσλ), γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηερληθνχ επαγγεικαηία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο αλά εηδηθφηεηα ή ζεκαηηθή ελφηεηα, 

δειαδή: 

 ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

 ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί, εθαξκφδεηαη θαη ηεξείηαη, ζχκθσλα κε ην 

Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ», 

 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (παξφλ έγγξαθν) θαη 

 ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ην παξφλ. 

 



 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΩΝ 

GK 

 

Έκδοζη 02 / 01-10-2018 ελ. 9 από 23 

 

3.4. Ανεξαπηηζία και Αμεπολητία  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ 

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012, είλαη ηθαλφ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ κε ηξφπν αλεμάξηεην, ακεξφιεπην θαη αληηθεηκεληθφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ εμήο 

δνκψλ θαη αξρψλ: 

 Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ έρεη δεζκεπηεί φηη έρεη αλαπηχμεη θαη δηαζέηεη πνιηηηθή, δνκή, δηεξγαζίεο, 

δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νξζή ηήξεζε 

θη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012. 

 ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ, ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ιεηηνπξγεί πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο αλά ρήκα 

Πηζηνπνίεζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηξία (3) κέιε θαηά πεξίπησζε σο εμήο: 

o έλα (1) κέινο ηεο ΓΔ-ΣΔΔ, εηδηθφηεηαο νηθείαο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζεκαηηθήο 

ελφηεηαο ηερληθνχ επαγγέικαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, 

o έλαο (1) εμεηαζηήο, ν νπνίνο δελ ζπκκεηείρε ζηηο εμεηάδεηο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

ηερληθνχ επαγγέικαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο πνπ αμηνινγεί θη 

ειέγρεη ην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο θαη 

o ν Τπεχζπλνο ηνπ Γ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, ή άιιν κέινο ηνπ ΦΠΠ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Γ ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, ην νπνίν φκσο δε ζπκκεηείρε ζην 

ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο.  

 Σν εθάζηνηε πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα πηζηνπνίεζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πξνζψπνπ, ειέγρνληαο φηη ηθαλνπνηνχληαη φια ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο γηα ην 

αληίζηνηρν ρήκα Πηζηνπνίεζεο, αιιά δε ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ 

αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ (επηινγή ζεκάησλ, επηηήξεζε εμεηάζεσλ, βαζκνιφγεζε εμεηαδνκέλσλ 

θιπ.). 

 Σν πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη θάζε έλα απφ ηα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, ειέγρνληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο Ακεξνιεςίαο, ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν 

ησλ εθάζηνηε ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 Ο ηνκέαο ησλ εμεηάζεσλ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (δελ δηελεξγείηαη 

εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε απφ ηηο δνκέο ηνπ ΣΔΔ).  

 Σν Γξαθείν Δμεηάζεσλ απνηειεί δηαθξηηφ ηκήκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, σο πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηεξεί θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ 

εμεηάζεσλ, έρνληαο θαηάιιειν πξνζσπηθφ, κε ζρεηηθά πξνζφληα, ην νπνίν δελ παξέρεη 

ππεξεζίεο ζρεηηθήο επηκφξθσζεο. 

 Γηθαίσκα αίηεζεο γηα εμεηάζεηο έρεη ην νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα 

ιάβεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε επάξθεηαο πνπ αζθεί ηερληθφ επάγγεικα, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ζρεηηθφ παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ παξέρεη ίζεο επθαηξίεο 

πξνο φινπο ηνπο αηηνχληεο ππνςεθηφηεηα γηα πηζηνπνίεζε, κε δίθαηα θξηηήξηα, νκνηφκνξθν 

ηξφπν θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. 

 Γε δηελεξγείηαη πηζηνπνίεζε ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ην ΣΔΔ, 

παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη άιινο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνο ΦΠΠ ζηελ 

Διιάδα γηα πηζηνπνίεζε ζρεηηθή κε ην αληίζηνηρν ηερληθφ επάγγεικα. Αθφκα θαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο, 

ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί ε ππφλνηα εχλνηαο πξνο ηνλ ππνςήθην γηα πηζηνπνίεζε. 

 Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ πνπ εληάζζεηαη ζην ΣΔΔ-ΦΠΠ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο 

εθάζηνηε Κψδηθεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ηφζν γηα ην ζθνπφ απηφ, φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε παξνρή ππεξεζίαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ αλά ρήκα Πηζηνπνίεζεο (εηδηθφηεξε 

αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ). 

 ηελ πεξίπησζε φπνπ εληνπηζηεί «ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ», ην ΣΔΔ-ΦΠΠ δηαζέηεη ηηο 

δηεξγαζίεο θαη ηα κέζα εληνπηζκνχ ηέηνησλ απεηιψλ, γηα λα ιάβεη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά ή 

πξνιεπηηθά κέηξα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ακεξνιεςία θαηά ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ 
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ελδηαθεξνκέλνπ ππνςεθίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ λα εμαιεηθζεί, ειαρηζηνπνηεζεί ή θαηάιιεια 

δηαρεηξηζηεί ηέηνηεο απεηιέο. 

 

3.5. Δμπιζηεςηικόηηηα  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ θαη ηα ζρεηηθά εκπιεθφκελα Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ 

έρεη αλαπηχμεη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012, είλαη ηθαλφ λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ησλ εμήο αξρψλ: 

 Οξζή ηήξεζε θη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 

17024:2012 ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο δε γλσζηνπνηνχληαη ή 

απνθαιχπηνληαη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή ηξίηνπο, ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ (αηηνχληα, ππνςεθίνπ ή πηζηνπνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ), κε εμαίξεζε, βέβαηα, ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία απαηηεί ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ή κέξνπο απηψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν 

ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ην πνηεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

γλσζηνπνηνχληαη. 

 

3.6. Αζθάλεια πληποθοπιών  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ θαη ηα ζρεηηθά εκπιεθφκελα Σκήκαηα ηνπ ΣΔΔ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ 

έρεη αλαπηχμεη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012, είλαη ηθαλφ λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηάιιεια ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ή πξφθεηηαη λα 

βξεζνχλ ζηελ θαηνρή ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ εμήο αξρψλ: 

 Οξζή ηήξεζε θη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 

17024:2012 ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο. 

 Οξζή ηήξεζε θη εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε Κσδίθσλ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη αλά ρήκα Πηζηνπνίεζεο (εηδηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη 

ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ). 

 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξφλνηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμεηαζηηθνχ πιηθνχ 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηε θχιαμε θαη απνζήθεπζή ηνπ αλάινγα ηε θχζε ηνπ, ηνλ ηξφπν επηινγήο 

ζεκάησλ εμέηαζεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ηηο απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλεκθάληζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ εμέηαζεο θιπ.). 

 Σήξεζε δηεξγαζηψλ θαη κέζσλ, κε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

απνηξέπνληαη πηζαλέο δφιηεο εμεηαζηηθέο πξαθηηθέο, φπσο: 

 Απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ ζηνηρείσλ εμεηάζεσλ, είηε απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ 

ΣΔΔ-ΦΠΠ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, είηε απφ ηνλ 

εθάζηνηε ππνςήθην πξνο πηζηνπνίεζε. 

 Απνπζία επηηήξεζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

 Απνπζία επηβεβαίσζεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ πξνο 

πηζηνπνίεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. 

 Πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ πξνο πηζηνπνίεζε ζε κε εγθεθξηκέλα βνεζήκαηα θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

 Αδπλακία παξαθνινχζεζεο πηζαλψλ ελδείμεσλ εμαπάηεζεο ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. 
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4. ΔΙΕΡΓΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε πξνζψπνπ απνλέκεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν (αλεμάξηεην 

θπζηθφ πξφζσπν) ν νπνίνο επηζπκεί, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο, λα ιάβεη ηελ 

πηζηνπνίεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ επαγγέικαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ 

παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 

 

4.1. Γενικέρ απαιηήζειρ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο γηα πηζηνπνίεζε, είηε γηα κία ή γηα πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, έρεη θάζε ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ θαη απηά ηνπ αληίζηνηρνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ γηα 

ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί. 

 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο εμέηαζεο ηερληθψλ επαγγεικάησλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο, ελψ 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο γηα ηελ θάζε κία γίλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο). 

 

4.2. Πληποθοπίερ για ηην πιζηοποίηζη 

 

Οη εμεηάζεηο πξνγξακκαηίδνληαη θαη δηεμάγνληαη, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ εθάζηνηε Δηδηθφ Καλνληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ πξνγξακκαηίδεη εγθαίξσο ηνλ αθξηβή ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ 

(εκεξνκελίεο, ψξεο θαη δηάξθεηα εμεηάζεσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο) θαη 

θνηλνπνηεί/ γλσζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο επίζεκεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο/ 

ηζηνζειίδαο ηνπ. 

 

4.2.1. Γιενέπγεια εξεηάζευν 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο/ ππνςήθηνο γηα πηζηνπνίεζε, γηα λα απνθηήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηερληθνχ επαγγέικαηνο, ζα πξέπεη λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Δπηηπρή εμέηαζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελφηεηεο) ησλ ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 Δπηηπρή εμέηαζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελφηεηεο) ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ 

(πξαθηηθή εμέηαζε ή γξαπηέο αζθήζεηο ή ζέκαηα πξνζνκνίσζεο γξαπηήο εμέηαζεο) ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 

Η δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα) 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (αλά ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηερληθνχ επαγγέικαηνο) ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ 

επαγγέικαηνο), ν ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη σο εμήο: 

 Θεσξεηηθά ζέκαηα: Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζεκάησλ/ 

εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ επηινγψλ, αλάινγα κε ην ρήκα 

Πηζηνπνίεζεο). 

 Πξαθηηθά ζέκαηα / ζέκαηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο: Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ή 

λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζεκάησλ αλάπηπμεο (ζελάξηα ή αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο), 

ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα, ή λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

εξγαζία, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ρήκα Πηζηνπνίεζεο. 
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Σφζν ηα ζεσξεηηθά ζέκαηα, φζν θαη ηα πξαθηηθά, επηιέγνληαη κέζσ δηεξγαζίαο ηπραηνπνίεζεο (κέζσ 

ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ), ψζηε αθελφο λα κελ πξνζβάιιεηαη ην αδηάιεηπην ησλ εμεηάζεσλ θαη 

αθεηέξνπ λα απνηξέπεηαη ζπλερήο επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

 

Η επηηήξεζε, αμηνιφγεζε, δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ εμεηάζεσλ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνλ εθάζηνηε Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ. 

 

Ο ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα αλαβαζκνιφγεζεο ηεο εμέηαζήο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο πνπ 

ππνβάιιεη πξνο ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ΣΔΔ-ΦΠΠ νξίδεη έλα 

αμηνινγεηή γηα ην ζθνπφ απηφ, ν νπνίνο δίλεη λέα βαζκνινγία (απνηέιεζκα εμέηαζεο) θαη ν νπνίνο δελ 

είρε ζπκκεηάζρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηηθή δηεξγαζία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην αληίζηνηρν 

πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο ζπγθαιείηαη εθηάθησο θαη αμηνινγεί ηελ βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ 

αλαθνηλψλεη εθ λένπ ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο (Δπηηπρψλ ή Απνηπρψλ).  

 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ 

επαγγέικαηνο) θαη ηηο ζρεηηθέο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη πξνυπνζέζεηο (θξηηήξηα, ηξφπνο 

βαζκνιφγεζεο/ αμηνιφγεζεο θιπ.), δίλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζψπσλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο. 

 

4.2.2. Κανονιζμοί Πιζηοποίηζηρ Πποζώπυν 

 

Ο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο γηα πηζηνπνίεζε, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. Οη 

Καλνληζκνί απηνί είλαη: 

 ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (παξφλ έγγξαθν) θαη  

 νη Δηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, 

νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ κε εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ην Γεληθφ Καλνληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ. 

 

Ο θαηάινγνο κε ηα αλσηέξσ γλσζηηθά αληηθείκελα (ζεκαηηθέο ελφηεηεο επάξθεηαο ηθαλνηήησλ 

πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηερληθά επαγγέικαηα) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (κε ηνπο θσδηθνχο ηνπο) δίλεηαη ζην Παπάπηημα 3 ηνπ παξφληνο. 

 

4.2.3. Σύζηημα Γιασείπιζηρ  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ έρεη αλαπηχμεη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17024:2012, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ην Δγρεηξίδην πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, ηηο ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο, Οδεγίεο θαη Έληππα 

ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη ηνλ ΓΚΠΠ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο επηκέξνπο ΔΚΠΠ. 

 

Ο εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο (αηηψλ, ππνςήθηνο ή πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν) ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί 

ζηελ επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ (ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ banner). 

 

4.3. Τέλη για ηην πιζηοποίηζη 

 

Σα ηέιε γηα ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηεξγαζίαο θαη 

αθνξνχλ ηα εμήο:  

 ηέιε Αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηεξγαζίεο πηζηνπνίεζεο,  

 ηέιε πκκεηνρήο ζε εμέηαζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ 

επαγγέικαηνο), 
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 ηέιε Δπαλεμέηαζεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο), ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ εμέηαζε, 

 ηέιε Αλαβαζκνιφγεζεο ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο), ζε 

πεξίπησζε έλζηαζεο απφ ηνλ ππνςήθην, 

 ηέιε Πηζηνπνίεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, 

 ηέιε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, 

 ηέιε Δπαλαπηζηνπνίεζεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ηζρχνο ηεο πηζηνπνίεζεο, 

 ηέιε Άξζεο αλαζηνιήο πηζηνπνίεζεο. 

 

Οη ηηκέο ησλ αλσηέξσ ηειψλ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο ΓΔ-ΣΔΔ θαη ν 

ζρεηηθφο θαηάινγνο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Παπάπηημα 4 ηνπ παξφληνο αλαξηάηαη 

επηθαηξνπνηεκέλνο θάζε θνξά, ζηελ επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ (ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ banner).  

 

4.4. Βήμαηα για ηην πιζηοποίηζη 

 

Σα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο (αηηψλ, ππνςήθηνο ή 

πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν) πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

4.4.1. Αίηηζη ενδιαθεπόμενος 

 

Ο αηηψλ γηα πηζηνπνίεζε κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ (βι. 

§ 4.2 παξαπάλσ), γηα ηα νπνία κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαηάιιεια ψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο 

πνπ αθνινπζεί ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά απαηηνχκελα ζηνηρεία (δηάξθεηα πηζηνπνίεζεο, 

επαλαπηζηνπνίεζε, ηέιε πηζηνπνίεζεο θιπ.). 

 

ηε ζπλέρεηα ν αηηψλ ζπκπιεξψλεη ηε ζρεηηθή Αίηεζε, ηελ νπνία θαη πξνζππνγξάθεη, πξηλ ηελ 

ππνβάιιεη ζην ΣΔΔ-ΦΠΠ εγθαίξσο, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη. Ο αηηψλ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

ζρεηηθά πεδία ηεο Αίηεζεο. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φπνηα άιια ηεθκήξηα απαηηνχληαη απφ 

ηε δηεξγαζία ππνβνιήο αίηεζεο, αλάινγα θαη κε ην αληηθείκελν ηεο αηηνχκελεο πηζηνπνίεζεο. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο Αίηεζεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα εγθαίξσο, 

ψζηε αθελφο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επεξρφκελεο εμεηάζεηο γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αηηήζεθε θαη 

αθεηέξνπ λα θαηαβάιεη έγθαηξα ηα ζρεηηθά ηέιε.  

 

Ο αηηψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έλζηαζε επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

Αίηεζήο ηνπ, εθφζνλ απηή δε γίλεη απνδεθηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία 

πηζηνπνίεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεξγνπνηείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξί παξαπφλσλ θαη 

ελζηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Ο αηηψλ γίλεηαη ππνςήθηνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ γίλεηαη 

δεθηή ε Αίηεζή ηνπ απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ηνλ ελεκεξψλεη εγθαίξσο 

ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο, ψζηε λα δειψζεη απηφο (ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο) ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο επαθφινπζεο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ θαηαγξάθεη ηε ζρεηηθή ιίζηα ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο επαθφινπζεο εμεηάζεηο αλά 

ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο, έρνληαο δψζεη κνλαδηαίν θσδηθφ αλά ππνςήθην θαη ηεξψληαο 

ζρεηηθφ αξρείν. 
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4.4.2. Δξέηαζη ενδιαθεπόμενος 

 

Ο ππνςήθηνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο, νθείιεη λα πξνζέξρεηαη 

εγθαίξσο ζην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εμεηάζεσλ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηέο, 

αλάινγα κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηερληθνχ(ψλ) επαγγέικαηνο(άησλ) γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβάιεη 

Αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε θαη ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πξφγξακκα εμεηάζεσλ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

επίζεκε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ (ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ banner). Ο 

ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα έρεη καδί ηνπ ην πξσηφηππν ζηνηρείν ηαπηνπξνζσπίαο (Γειηίν 

Αζηπλνκηθήο/ηξαηησηηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην ή Γίπισκα νδήγεζεο) πνπ ππέβαιιε κε ηελ 

Αίηεζή ηνπ, ή θαηέγξαςε ζε απηήλ. 

 

Οη εμεηάζεηο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (βι. § 

4.2.1 παξαπάλσ), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

εθάζηνηε Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο. 

 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηα ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη λα επηιχζεη/ εθηειέζεη ηα πξαθηηθά 

ζέκαηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 

ΔΚΠΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ επηηξέπεηαη λα έρεη καδί ηνπ κφλν φζα κέζα θαη βνεζήκαηα ηνπ 

επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ΔΚΠΠ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηερληθνχ επαγγέικαηνο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, ν ππνςήθηνο νθείιεη λα κελ αληηγξάθεη, κελ ελνριεί ηνπο 

ζπλππνςήθηνχο ηνπ ή κε ρξεζηκνπνηεί άιιεο δφιηεο ή παξαπιαλεηηθέο κεζφδνπο θαη κέζα, πνπ κπνξεί 

λα αιινηψζνπλ ην αδηάιεηπην ηεο εμέηαζεο. 

 

4.4.3. Φοπήγηζη πιζηοποίηζηρ ζηον ενδιαθεπόμενο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεηηθφο κε ην εθάζηνηε ρήκα Πηζηνπνίεζεο ΔΚΠΠ πξνβιέπεη ηε δηφξζσζε 

γξαπηνχ παξαδνηένπ ησλ εμεηαδφκελσλ (π.ρ. ζην πιαίζην δηεμαγσγήο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ 

πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε κε αλάπηπμε επί πξαθηηθνχ δεηήκαηνο), ην γξαπηφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ(νπο) 

Δπηηεξεηή(έο) ζηνλ(νπο) Δμεηαζηή(έο) γηα δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ ΔΚΠΠ. 

 

Σα θξηηήξηα επηηπρίαο ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν ΔΚΠΠ.  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ, ν Τπεχζπλνο Γ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ 

παξαιακβάλεη απφ ην ΟΠ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο πεξηφδνπ θαη ηα πξνσζεί ζην 

πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Σν πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο αμηνινγεί ην θάθειν (ζρεηηθά έγγξαθα θαη απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ αλά 

ππνςήθην θαη εμέηαζε) θαη αθνχ επηβεβαηψζεη ηελ νξζή ηήξεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηεξγαζίαο, 

απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηνπο επηηπρφληεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

Σα εθάζηνηε Πηζηνπνηεηηθά επηηπρνχο εμέηαζεο γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηερληθνχ επαγγέικαηνο) κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ εθάζηνηε πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο, ππνγξάθνληαη 

απφ ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ΣΔΔ θαη ηνλ Τπεχζπλν Γ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ θαη θέξνπλ ηα ζρεηηθά ζήκαηα 

(ινγφηππνη ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ηνπ ΔΤΓ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΣΔΔ-ΦΠΠ έρεη 

επηηχρεη δηαπίζηεπζε γηα ην αληίζηνηρν ρήκα Πηζηνπνίεζεο). 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ΣΔΔ-ΦΠΠ (ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο) γηα ηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο πνπ ηνλ αθνξά αηνκηθά (απνηπρία ή επηηπρία, έθδνζε 

ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ). Σν ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην επηηπρφληα 

απφ ηα γξαθεία ηεο έδξαο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, ή εθφζνλ ζπκθσλεζεί ζρεηηθά, απνζηέιινληαη ζηνλ 

ππνςήθην απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ. 
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Με ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν θαη ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ζεσξείηαη απηνδίθαηα 

φηη ζπκβάιινληαη ελ είδεη ζπκθσλεηηθνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν θαη ηα δχν ελδηαθεξφκελα κέξε 

ζπλνκνινγνχλ φηη: 

 Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζρήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο θαη νθείιεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαηέρεη κε παξαπιαλεηηθφ 

ηξφπν. 

 Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πηζηνπνίεζε κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα θέξεη ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, ή αθφκε θαη ην ΣΔΔ ζην ζχλνιφ ηνπ, ζε θαηάζηαζε αλππνιεςίαο 

θαη λα κελ θάλεη δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε, ηηο νπνίεο ην ΣΔΔ-ΦΠΠ αλαγλσξίδεη σο 

παξαπιαλεηηθέο ή κε επηηξεπηέο. 

 Οη ηζρπξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε δηαηππψλνληαη κφλν ζε ζρέζε κε ην πεδίν 

εθαξκνγήο γηα ην νπνίν έρεη απνλεκεζεί ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. 

 Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα δηαθφπηεη ηε ρξήζε φισλ ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ ηνπ 

εγθξίζεθαλ κέζσ ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο θαη νη νπνίνη πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε αλαθνξά 

ζην ΣΔΔ-ΦΠΠ, ζην ΣΔΔ ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ζηελ πηζηνπνίεζε, αθνχ έρεη πξνεγεζεί αλαζηνιή 

ή αλάθιεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, θαη λα επηζηξέθεη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ έρεη εθδνζεί απφ 

ην ΣΔΔ-ΦΠΠ.  

 

Ο ππνςήθηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έλζηαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ θαη 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο, εθφζνλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ή δε ιάβεη ην ζρεηηθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεξγνπνηείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξί παξαπφλσλ θαη 

ελζηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Οη απνθάζεηο ηνπ εθάζηνηε πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ΟΠ ηνπ ΣΔΔ, σο θαηάινγν (βάζε 

δεδνκέλσλ) ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, αλάινγα κε ην εθάζηνηε ρήκα Πηζηνπνίεζεο. 

 

4.4.4. Γιάπκεια ιζσύορ ηος πιζηοποιηηικού 

 

Σα Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη κεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ εθάζηνηε πκβνπιίνπ Πηζηνπνίεζεο, ηζρχνπλ 

ελ γέλεη γηα πέληε (5) έηε, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, δειαδή ζην εθάζηνηε Πηζηνπνηεηηθφ αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

Η δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ηεο πηζηνπνίεζεο είλαη εηήζηα θαη πινπνηείηαη κε ηελ ηεθκεξίσζε απφ ηνλ 

ππνςήθην, ηφζν κέζσ ηεο ζπλερνχο ρξήζεο γλψζεσλ, φζν θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ηερληθνχ επαγγέικαηνο πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη κε ηελ θαηαβνιή 

ηνπ ηέινπο δηαηήξεζεο φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηειψλ (βι. Παξάξηεκα 4 ηνπ 

ΓΚΠΠ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ επαλαπηζηνπνίεζε ελφο πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ (θαηά ηε ιήμε ηεο 

πηζηνπνίεζήο ηνπ θη εθφζνλ ζπλερίζεη λα επηζπκεί ηε δηαηήξεζε ηεο αξρηθήο πηζηνπνίεζήο ηνπ) 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

4.4.5. Δπαναπιζηοποίηζη ενδιαθεπόμενος 

 

Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ 

(εκεξνκελία ιήμεο φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ πνπ θαηέρεη), εθφζνλ επηζπκεί λα 

αλαλεψζεη ηελ ηζρχ ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία (δηεξγαζία 

πηζηνπνίεζεο), φπσο θαη γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζή ηνπ, ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή Αίηεζε γηα 

επαλαπηζηνπνίεζε/ αλαλέσζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ, παξέρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο 
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θαη ηεθκήξηα πνπ απαηηνχληαη, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ.  

 

Σν αλαλεσκέλν Πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα εθδνζεί απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ αξρηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην επαλεθδνζέλ Πηζηνπνηεηηθφ 

αλαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο αξρηθήο πηζηνπνίεζεο, έθδνζεο λένπ Πηζηνπνηεηηθνχ (γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο πηζηνπνίεζεο) θαη εθ λένπ ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο ηξέρνπζαο πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

νη φξνη ηεο επαλαπηζηνπνίεζεο δελ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηαπηφζεκνη κε απηνχο ηεο δηεξγαζίαο 

αξρηθήο πηζηνπνίεζεο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αξρηθήο πηζηνπνίεζεο, ζην βαζκφ πνπ θξίλεηαη φηη 

απηφ απαηηείηαη απφ ηα λέα δεδνκέλα, θαη εθδίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ κε άιιν θσδηθφ.  



 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΩΝ 

GK 

 

Έκδοζη 02 / 01-10-2018 ελ. 17 από 23 

 

5. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ έγγξαθν θαη ζηα 

αληίζηνηρα έγγξαθα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο θαη ζπλέρηζεο ηεο 

ηζρχνο ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ 

ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. 

 

5.1. Φπήζη ηος εκδοθένηορ πιζηοποιηηικού και ηος λογοηύπος  

 

Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζήο ηνπ, ν ππνςήθηνο δελ έρεη δηθαίσκα λα 

επηθαιείηαη πηζηνπνίεζε απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ επάγγεικα, παξά κφλν εθφζνλ 

θαηέρεη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ κε ηνλ αληίζηνηρν κνλαδηαίν θσδηθφ. 

 

Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάησζη φξνπο: 

 Να ρξεζηκνπνηεί ην Πηζηνπνηεηηθφ θαη ηα ζρεηηθά ζήκαηα (π.ρ. ινγφηππνο ΣΔΔ) ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνλ παξφλ ΓΚΠΠ, ζηνλ αληίζηνηρν ΔΚΠΠ θαη ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 Να απνδέρεηαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ πνπ 

ηνλ αθνξνχλ. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ηελ πηζαλή παξνπζία αμηνινγεηψλ ηνπ 

ΔΤΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζήο ηνπ απφ ηνλ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, ζε πεξίπησζε πνπ 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ. 

 Να δειψζεη θάζε ελ δπλάκεη πξνζσπηθή, νηθνλνκηθή ή άιιε ζρέζε έρεη κε ηνπο επηηεξεηέο/ 

εμεηαζηέο/ βαζκνινγεηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ. 

 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε Κψδηθεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη αλά ρήκα Πηζηνπνίεζεο (εηδηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ 

αληίζηνηρν Δηδηθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ) θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλεη θάπνηα θαηαγγειία γηα παξάβαζε/ απφθιηζε ησλ φξσλ ησλ Κσδίθσλ απηψλ, λα ελεκεξψλεη 

άκεζα ην ΣΔΔ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ελεκέξσζε ηνπ ΣΔΔ δηελεξγείηαη κέζσ ελεξγνπνίεζεο 

ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο πεξί παξαπφλσλ θαη ελζηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-

ΦΠΠ, ην νπνίν νθείιεη λα ελεκεξψζεη αξκνδίσο ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ.  

 Η αληηγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ επηηξέπεηαη κφλν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη κεξηθψο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ ΣΔΔ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ παξφληα 

Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ. 

 Η πηζηνπνίεζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε παξαπιαλεηηθφ ή δφιην ηξφπν, ζην βαζκφ πνπ 

εθζέηεη ηφζν ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, φζν θαη ην ΣΔΔ ζην ζχλνιφ ηνπ, φζν θαη ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν.  

 Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα επηθαιείηαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζε 

πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο ή/ θαη αλάθιεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα επηζηξέςεη ην πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

εληφο ελφο (1) κήλα απφ ηελ αλάθιεζή ηνπ, θαζψο θαη φζα άιια αληίγξαθα δηαζέηεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αξρεηνζέηεζεο, αθφκε θαη ειεθηξνληθήο. 

 

5.2. Δπιηήπηζη ηηρ πιζηοποίηζηρ ηος πποζώπος  

 

Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ην Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ. 

 

Ο ΣΔΔ-ΦΠΠ, κέζσ ησλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη, έρεη ην δηθαίσκα 

παξαθνινχζεζεο/ επηηήξεζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ζην βαζκφ πνπ δε ζίγνληαη 
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ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα ή επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ή ε αξρή ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην παξφλ. 

 

5.3. Αλλαγέρ ζσεηικά με ηην πιζηοποίηζη ηυν πποζώπυν  

 

Σν πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ΣΔΔ-ΦΠΠ, γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε δηεξγαζία ρνξήγεζεο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ. 

 

Ο ΣΔΔ-ΦΠΠ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλαμηνινγήζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο 

γηα ηα πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα θαη λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ επηβάιινληαη κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη, ακέζσο κφιηο γλσζηνπνηεζνχλ 

απηέο νη αιιαγέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

επηθαινχληαη ηε ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε, εάλ δε ιάβνπλ πξψηα ζρεηηθή επίζεκε ελεκέξσζε 

(ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο) απφ ηνλ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 
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6. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΣΕΕ-ΦΠΠ 

 

Γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, ηα ζηειέρε ηνπ, θαζψο 

θαη φια ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΔ έρνπλ δεζκεπηεί λα ηεξνχλ ην απφξξεην γηα 

φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ή παξαζρεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

(αηηψλ, ππνςήθην ή πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν), ή απφ άιιεο πεγέο. 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο ή ηεθκήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ δελ 

θνηλνπνηνχληαη ή γλσζηνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν ζε ηξίηνπο, πέξαλ ηνπ ΔΤΓ, φπνηε 

απηφ απαηηείηαη, θαη ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ πνπ αμηνινγνχλ ην αληίζηνηρν ρήκα Πηζηνπνίεζεο (π.ρ. 

Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο Ακεξνιεςίαο). 

 

Ο ΣΔΔ-ΦΠΠ, νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηνλ παξφληα 

Γεληθφ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, φζν θαη ζηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζψπσλ πνπ ηνλ ζπκπιεξψλνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη, ηεξεί θαη εθαξκφδεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 

17024:2012 θαη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

 

6.1. Γιάθεζη πόπυν και ςποδομών 

 

Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα πηζηνπνίεζε, ην ΣΔΔ-

ΦΠΠ θαη ηα εκπιεθφκελα ηκήκαηα ηνπ ΣΔΔ παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη πφξνπο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ΣΔΔ δηαζέηεη: 

 θαηάιιειεο ππνδνκέο (ρψξνπο θαη πιηθφ εμεηάζεσλ), 

 θαηάιιειν εμνπιηζκφ (Η/Τ, ινγηζκηθά θαη άιιεο ζπζθεπέο ή εμνπιηζκφ), 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ κέζσλ (ηερλνγλσζία θαη επάξθεηα) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, 

 εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίζηνηρε δηεξγαζία 

πηζηνπνίεζεο. 

 

6.2. Τήπηζη καηαλόγος πιζηοποιημένυν πποζώπυν 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, εμαζθαιίδεη φηη ηεξεί ζρεηηθφ θαηάινγν 

κε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (αηηνχληεο, ππνςεθίνπο θαη πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα), θαζψο θαη 

ζρεηηθφ αξρείν κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλά ελδηαθεξφκελν θαη εμέηαζε/ 

πηζηνπνίεζε. Ο θαηάινγνο απηφο (ελ είδεη βάζεο δεδνκέλσλ) θηινμελείηαη ειεθηξνληθά ζην 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΣΔΔ. Η πξφζβαζε ζε απηφ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΣΔΔ πνπ 

έρνπλ σο θαζήθνλ ηελ ηερληθή ζπληήξεζε ηνπ ΟΠ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε απηά ηα θαζήθνληα θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ηνπο εμνπζηνδνηείηαη πξφζβαζε ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνςεθίσλ. 

 

Γηα θάζε πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν, ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, ηεξεί ζρεηηθφ θαηάινγν πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ 

αλά ηερληθφ επάγγεικα γηα δηθή ηνπ ρξήζε. 

 

6.3. Αλλαγέρ ζηιρ απαιηήζειρ πιζηοποίηζηρ 

 

ε πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο) πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο πηζηνπνίεζεο (είηε κε επζχλε ηνπ ΦΠΠ-ΣΔΔ ή 

ηνπ ΣΔΔ, είηε ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην δηέπεη), ην ΣΔΔ-ΦΠΠ, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη άκεζα (ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο) ηα πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα, παξέρνληάο ηνπο ηηο 

θαηάιιειεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο ηζρχνο απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, 

θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε πηζαλή ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή ζηνηρείσλ/ ηεθκεξίσλ ή 
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ζπκπιεξσκαηηθήο εμέηαζεο (ζρεηηθέο κε ηε δηεξγαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνχ 

επαγγέικαηνο) πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ. 

 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμεηάζεσλ, αθνινπζνχληαη ηα αλαγξαθφκελα αλσηέξσ (βι. § 4.2 

παξαπάλσ). 

 

6.4. Αζηική εςθύνη  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, έρεη κεξηκλήζεη ψζηε λα δηαζέηεη ζχκβαζε κε αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο επηινγήο ηνπ γηα 

ηελ θάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο δηελέξγεηαο πηζηνπνίεζεο, γηα φζν ρξφλν 

νη ελδηαθεξφκελνη (αηηνχληεο, ππνςήθηνη θαη πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα) βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, δε θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά/ βιάβε πξνθχςεη απφ ηελ κε 

ηθαλνπνηεηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ απφ απηφ. 

 

6.5. Αναζηολή ηηρ πιζηοποίηζηρ – Ανάκληζη πιζηοποιηηικών 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο: 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα επηηήξεζεο ηεο αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο δηαπηζησζνχλ κε 

ζπκκνξθψζεηο (απνθιίζεηο) κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο) ηεο 

δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο ή ρξήζεο ηεο αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο. 

 Δάλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ηνπ ΓΚΠΠ, ή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ΔΚΠΠ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα αλαζηνιήο ηεο πηζηνπνίεζεο, ηα πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα 

επηθαινχληαη ηελ ελ ιφγσ πηζηνπνίεζε, θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

ινγνηχπσλ (ζεκάησλ) ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

Η αλαζηνιή ηεο πηζηνπνίεζεο γλσζηνπνηείηαη/ θνηλνπνηείηαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηα ζρεηηθά 

ελδηαθεξφκελα κέξε (θαηά πεξίπησζε) ειεθηξνληθά ή εγγξάθσο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο επαλαθνξάο ηεο ηζρχνο ηεο αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο. 

 

Αλάθιεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα επηηήξεζεο ηεο αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο δηαπηζησζνχλ πνιχ ζνβαξέο 

κε ζπκκνξθψζεηο (απνθιίζεηο) κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο) ηεο 

δηεξγαζίαο πηζηνπνίεζεο ή ρξήζεο ηεο αληίζηνηρεο πηζηνπνίεζεο. 

 Δάλ ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ΔΚΠΠ. 

 Δάλ ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν δελ εθπιεξψλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 Δάλ ην πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν δελ επηζπκεί λα απνδερηεί ηηο φπνηεο αιιαγέο ηνπ 

γλσζηνπνηεζνχλ/ θνηλνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ § 6.3 ηνπ παξφληνο. 

 

Ο ππνςήθηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη έλζηαζε επί ηεο απφθαζεο αλάθιεζεο ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεξγνπνηείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξί παξαπφλσλ θαη 

ελζηάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ. 

 

6.6. Υποσπεώζειρ ένανηι ηος Φοπέα Γιαπίζηεςζηρ (ΔΣΥΓ) 

 

Γηα ηα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο γηα ηα νπνία ν ΣΔΔ-ΦΠΠ επηδηψθεη θαη ιακβάλεη ζρεηηθή δηαπίζηεπζε 

απφ ην ΔΤΓ, ν ΣΔΔ-ΦΠΠ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην ΔΤΓ, φπσο: 
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 Σήξεζε ηεο «Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαγλψξηζε ρεκάησλ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (ΔΤΓ ΚΟ-ΥΗΠΡΟ/01/02/21-11-2013)», φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη θάζε θνξά. 

 Παξνρή ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηεθκεξίσλ ζηνπο αμηνινγεηέο ηνπ ΔΤΓ, ζρεηηθά κε ηε 

ιήςε ησλ ζρεηηθψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ζε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηνπο αμηνινγεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε επηζεψξεζεο αμηνιφγεζεο 

ζπκκφξθσζεο. 

 Η ρνξήγεζε δηαπηζηεπκέλνπ Πηζηνπνηεηηθνχ θαη ε ρξήζε ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ ΔΤΓ, δελ 

απνηειεί νχηε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα ππνλνεί έγθξηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

απφ ην ΔΤΓ, ή κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί παξαπιαλεηηθφο. 

 Σήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, πξνο ην ΔΤΓ. 

 

6.7. Υποσπεώζειρ ένανηι ηηρ Απμόδιαρ Απσήρ  

 

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ εθάζηνηε ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο νξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ΔΚΠΠ. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, ζε φπνηα πεξίπησζε απηφ απαηηείηαη, νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Αξκφδηα Αξρή (ΑΑ) ζηηο 

εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ έρεη γίλεη αλαζηνιή πηζηνπνίεζεο ή αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνχ πηζηνπνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ. 

 Γηα ηα απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη ελζηάζεσλ, φπνηε δεηεζεί. 

 Γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο απφ ην Φνξέα 

Γηαπίζηεπζεο (φπνηε απαηηεζεί, πέξαλ ηεο αξρηθήο δηαπίζηεπζεο). 

 Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ΣΔΔ (π.ρ. 

ΓΔ-ΣΔΔ, Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο Ακεξνιεςίαο). 

 Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ε ΑΑ απφ ην ΣΔΔ. 

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, θαζψο θαη ην ΣΔΔ ζην ζχλνιφ ηνπ δε θέξεη θακία επζχλε γηα ην δηθαίσκα θαη ηνλ ηξφπν 

εγγξαθήο (ηήξεζε πξνυπνζέζεσλ) ηνπ θάζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ ζην αληίζηνηρν Μεηξψν πνπ 

ηεξεί ε εθάζηνηε ΑΑ (φπνπ ππάξρεη), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΑΕΙ  

 

Σν ΣΔΔ-ΦΠΠ, έρεη αλαπηχμεη θη εθαξκφδεη ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ θαη 

ελζηάζεσλ, γηα ηα/ηηο νπνία/εο γίλεηαη απνδέθηεο. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία είλαη αλεξηεκέλε ζηελ επίζεκε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε/ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ θαη ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κε ηε ιήςε παξαπφλνπ ή 

έλζηαζεο. 

 

7.1. Γιασείπιζη ενζηάζευν για ηην πιζηοποίηζη  

 

Η έλζηαζε αθνξά αίηεκα ελφο ελδηαθεξνκέλνπ (αηηψλ, ππνςήθηνο ή πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν) γηα 

επαλεμέηαζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ηνπ ΣΔΔ-ΦΠΠ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην δηθφ ηνπ επηζπκεηφ 

θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο. 

 

Έλζηαζε κπνξεί λα γίλεη θαηά ηε θάζε ηεο Αίηεζεο, θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ πκβνπιίνπ 

Πηζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν (ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηερληθνχ επαγγέικαηνο) ή ηελ απφθαζε πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ ή αλάθιεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ. 

 

7.2. Γιασείπιζη παπαπόνυν  

 

Σν παξάπνλν αθνξά κηα δήισζε δπζαξέζθεηαο (πέξα απφ έλζηαζε), ε νπνία κπνξεί λα γίλεη απφ 

νπνηνδήπνηε άηνκν ή νξγαληζκφ πξνο ην ΣΔΔ-ΦΠΠ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θάπνηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν παξαπνλνχκελνο 

δηθαηνχηαη απφθξηζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπφλνπ απφ ην ΣΔΔ-

ΦΠΠ. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

 

Σα Παξαξηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζπλνδεχνπλ ην παξφλ έγγξαθν θαη ζεσξνχληαη αλαπφζπαζηα κέξε 

ηνπ. 

 

Κωδικός Σίηλος – Περιγραθή 

GK-A1 Όξνη θαη νξηζκνί 

GK-A2 ρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

GK-A3 Δηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ  

GK-A4 Καηάινγνο ηειψλ 

 
 


