ΓΚΠΠ - Παράρτημα 4
Κώδικας Δεοντολογίας πιστοποιημένου
προσώπου
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Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, που μου έχει απονεμηθεί από τον ΤΕΕ-ΦΠΠ και καθ’ όλη τη
διάρκειά της, δεσμεύομαι ότι:
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θα τηρώ απαρέγκλιτα
 τις απαιτήσεις της παρ. 9.7 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, και
 οποιονδήποτε σχετικό κώδικα δεοντολογίας επιβάλλει η νομοθεσία ή οι κατευθυντήριες
οδηγίες του ΕΣΥΔ.
θα συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Σχήματος Πιστοποίησης βάσει του οποίου ο ΤΕΕ-ΦΠΠ
μου έχει απονείμει πιστοποίηση, θα δρω κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει ή βλάπτει τη
σχετική διαδικασία πιστοποίησης ή/και τη φήμη του ΤΕΕ-ΦΠΠ και θα συνεργάζομαι σε κάθε
προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του παρόντος,
αναγνωρίζω το δικαίωμα του ΤΕΕ-ΦΠΠ να αντιμετωπίζει -χρησιμοποιώντας διορθωτικά μέτραοποιαδήποτε καταχρηστική χρήση του σήματος πιστοποίησης ή/και του λογοτύπου που
δικαιούμαι να κάνω χρήση στο πλαίσιο της πιστοποίησης που μου έχει απονείμει,
θα διατυπώνω ισχυρισμούς αναφορικά με την πιστοποίησή μου που θα έχουν σχέση μόνο με
το πεδίο εφαρμογής για το οποίο μου έχει απονεμηθεί και δεν θα κάνω χρήση τους αφότου
έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, επιστρέφοντας, στην περίπτωση
αυτή, το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
θα χρησιμοποιώ την πιστοποίηση που μου έχει απονεμηθεί με τέτοιον τρόπο που να μην
φέρει τον ΤΕΕ-ΦΠΠ σε κατάσταση ανυποληψίας. Δεν θα κάνω δηλώσεις σχετικά με την
πιστοποίηση τις οποίες ο ΤΕΕ-ΦΠΠ θεωρεί παραπλανητικές ή μη επιτρεπτές και δεν θα
χρησιμοποιώ το πιστοποιητικό με παραπλανητικό τρόπο,
θα ενεργώ επαγγελματικά, ηθικά και δίκαια και η υπηρεσία μου θα βασίζεται σε αντικειμενικά
κριτήρια. Θα επιδιώκω και θα αναζητώ την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του
επαγγέλματος,
θα αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος μη χρησιμοποιώντας
την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης
και δεν θα αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την απαιτούμενη ικανότητα,
θα ενημερώνω τους πελάτες, είτε είναι δικοί μου είτε του εργοδότη μου, για πιθανά φαινόμενα
σύγκρουσης συμφερόντων,
δεν θα αποκαλύπτω οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται
από το νόμο ή από συμφωνία με τους εμπλεκόμενους,
δεν θα δέχομαι καμία μορφής πίεσης (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε θα μπορούσε
να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση, και
θα τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή
υπηρεσίας μου.
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