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Α. Υπολογισµός αριθµού ΑΗ για τα Κεντρικά Γραφεία και Υπολογισµός 

αριθµού Επιτόπου   Αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης προσώπων 

(εκτός φορέων πιστοποίησης προσώπων για γνώσεις πληροφορικής).  

 

1.1. Προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται) :1 ΑΗ (Επικεφαλής 

Αξιολογητής). 

 

1.2. Αρχική Αξιολόγηση:   

1.2.1.   Στα κεντρικά γραφεία: Μία  ΑΗ για τον Επικεφαλής 

Αξιολογητή. Μία έως µιάµιση ΑΗ αξιολογητή για κάθε δύο τεχνικά 

αντικείµενα-σχήµατα πιστοποίησης (π.χ.  συγκολλήσεις, ΜΚΕ, κτλ). 

Εξαρτάται και από την πολυπλοκότητα του σχήµατος****. 

1.2.2.   Επιτόπιες αξιολογήσεις: Ορίζονται επιτόπου αξιολογήσεις για 

όλα τα τεχνικά αντικείµενα-σχήµατα πιστοποίησης: µία** για κάθε ένα 

(π.χ.  συγκολλητές, ελεγκτές ΜΚΕ, καθαριστές κτλ)***.   

 

1.3. Επέκταση:  

1.3.1. Στα κεντρικά γραφεία: Για κάθε νέο τεχνικό αντικείµενο-

σχήµα πιστοποίησης, προστίθεται ½  ΑΗ    για τον Επικεφαλής 

αξιολογητή και ½ ΑΗ για τον αξιολογητή. 

1.3.2. Επιτόπιες αξιολογήσεις: µία** για κάθε ένα τεχνικό 

αντικείµενο-σχήµα πιστοποίησης***. 

 

1.4. Ετήσια Επιτήρηση:  

1.4.1.  Στα κεντρικά γραφεία: Πρέπει να εξετάζεται το 1/3 του 

συστήµατος ποιότητας του φορέα και των τεχνικών αντικειµένων-

σχηµάτων πιστοποίησης, που αυτός ασκεί διαπιστευµένη 

δραστηριότητα. Ο αριθµός των ΑΗ πρέπει να είναι κατά προσέγγιση 

ίσος µε το 1/3 των ΑΗ, που αντιστοιχούν σε αρχική αξιολόγηση του 

τρέχοντος διαπιστευµένου πεδίου, και δεν µπορεί να είναι λιγότερο 

από 1,5 ΑΗ συνολικά για την οµάδα αξιολόγησης. 

1.4.2.  Επιτόπου αξιολογήσεις: Μέσα στην τετραετία του κύκλου 

διαπίστευσης, επιπλέον των επιτόπιων της αρχικής, πρέπει να γίνονται 

οι παρακάτω επιτόπιες για κάθε τεχνικό αντικείµενο-σχήµα 

πιστοποίησης: 

 

Αριθµός πιστοποιηµένων ατόµων ανά 

σχήµα* 

Αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων ** 

Μέχρι 1000 2 

1001-5000 3 

Για κάθε 5000, άνω των 5001 +1 

 

 

1.5. Καταληκτική συνεδρίαση: Έως 1 ΑΗ (Επικεφαλής Αξιολογητής). 

 

1.6. Επαναξιολόγηση: ως η αρχική αξιολόγηση µε τη διαφορά ότι στα 

κεντρικά γραφεία θα είναι µία ως µιάµιση ΑΗ αξιολογητή για κάθε 

τρία τεχνικά αντικείµενα-σχήµατα πιστοποίησης (π.χ.  συγκολλήσεις, 
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ΜΚΕ, κτλ). Εξαρτάται και από την πολυπλοκότητα του 

σχήµατος****. 

 

Β. Υπολογισµός αριθµού ΑΗ για τα Κεντρικά Γραφεία και Υπολογισµός 

αριθµού Επιτόπου     Αξιολογήσεων φορέων πιστοποίησης προσώπων 

για γνώσεις πληροφορικής  

 

1.1. Προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται) :1 ΑΗ (Επικεφαλής 

Αξιολογητής). 

 

1.2. Αρχική Αξιολόγηση:  

Στα κεντρικά γραφεία: Μία  ΑΗ για τον Επικεφαλής Αξιολογητή. Μία 

έως δύο ΑΗ αξιολογητή για τα σχήµατα πληροφορικής. Εξαρτάται και 

από την πολυπλοκότητα του σχήµατος. 

Επιτόπιες αξιολογήσεις: Ορίζονται επιτόπου αξιολογήσεις ανάλογα µε 

το πλήθος των πιστοποιηµένων ατόµων που υπάρχουν στο µητρώο 

πελατών του φορέα την στιγµή της αίτησης***.  

Συγκεκριµένα: 

 

Αριθµός πιστοποιηµένων ατόµων* Αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων ** 

Μέχρι 2000 2 

2001-10000 3 

10001-40000 4 

40001 και άνω 5 

 

 

1.3. Επέκταση: Για κάθε νέο σχήµα πιστοποίησης πληροφορικής, 

προστίθεται ½  ΑΗ για τον Επικεφαλής αξιολογητή και ½ ΑΗ για τον 

αξιολογητή. 

 

1.4. Ετήσια Επιτήρηση: 

Στα κεντρικά γραφεία: Πρέπει να εξετάζεται το 1/3 του συστήµατος 

ποιότητας του φορέα για όλα τα σχήµατα πιστοποίησης πληροφορικής, 

που αυτός ασκεί διαπιστευµένη δραστηριότητα. Η διάρκεια 

αξιολόγησης πρέπει να είναι κατά προσέγγιση  1,5 ΑΗ (ελάχιστο) έως 

3 ΑΗ(µέγιστο), συνολικά για την οµάδα αξιολόγησης. 

Επιτόπιες αξιολογήσεις: Μέσα στην τετραετία του κύκλου 

διαπίστευσης, επιπλέον των επιτόπιων της αρχικής, πρέπει να γίνονται 

και:  

 

Αριθµός πιστοποιηµένων ατόµων* Αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων ** 

Μέχρι 10000 3 

10001 και άνω 5 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία 

επιτόπια ανά έτος. 

 

1.5. Καταληκτική συνεδρίαση: Έως 1 ΑΗ (Επικεφαλής Αξιολογητής). 
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1.6. Επαναξιολόγηση: ως η αρχική αξιολόγηση. 

 

 

* Ο αριθµός αυτός αφορά το  σύνολο των µεµονωµένων ατόµων που έχει 

πιστοποιήσει ο φορέας µέχρι την φάση προγραµµατισµού της αξιολόγησης. 

** ∆εν αφορά ανθρωποηµέρες. 

Σηµείωση: Η εφαρµογή του ανωτέρω πίνακα δύναται να τροποποιείται όταν το 

ελεγχόµενο σχήµα πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή επικίνδυνο για το 

κοινωνικό σύνολο και τη δηµόσια υγεία. 

***Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πελάτες µέχρι τη στιγµή της αίτησης, είναι 

αποδεκτή η πραγµατοποίηση των αντίστοιχων επιτόπιων µε προσοµοιωµένη 

διαδικασία επιτόπιας επιθεώρησης, δηλαδή ακριβώς όπως θα γίνονταν στην 

πραγµατικότητα, µε τη µόνη διαφορά ότι δεν θα εκδίδεται εν ισχύ πιστοποιητικό. 

**** Ως «Τεχνικό αντικείµενο-σχήµα πιστοποίησης» εννοείται πολλές φορές µια 

οµάδα σχηµάτων πιστοποίησης, που σχετίζονται µε οµοειδή αντικείµενα ή άµεσα 

συναφείς επαγγελµατικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα τα σχήµατα 

πιστοποίησης «Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς 

Ελέγχους µε βιοµηχανικές ακτινογραφίες», «Πιστοποίηση προσώπων που 

διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους µε υπερήχους», «Πιστοποίηση 

προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους µε οπτικό έλεγχο» θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα «τεχνικό αντικείµενο-σχήµα πιστοποίησης» αυτό 

της «Πιστοποίησης προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους».  

 

Σε περιπτώσεις όπου: 

α) ένας φορέας πιστοποίησης προσώπων αιτείται επέκταση του Πεδίου ∆ιαπίστευσης 

σε σχήµα πιστοποίησης, που ανήκει στο ίδιο ή παραπλήσιο τεχνικό αντικείµενο για 

το οποίο είναι ήδη ∆ιαπιστευµένος, και  

β) για την αιτούµενη επέκταση απαιτείται η ίδια  ακριβώς τεχνική ικανότητα του 

φορέα, όσον αφορά το εµπλεκόµενο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, 

διαφέρει όµως, µόνο στο ότι απαιτείται η εφαρµογή διαφορετικής διαδικασίας,  

είναι δυνατόν, ύστερα από θετική εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή, αφού 

εξετάσει τη γραπτή τεκµηρίωση του φορέα (θα διαρκεί έως 1 ΑΗ), να ακολουθεί 

αντίστοιχη εισήγηση της οικείας Τεχνικής Επιτροπής για επέκταση του πεδίου 

διαπίστευσης, χωρίς απαραίτητα τη διενέργεια επίσκεψης στα Κεντρικά Γραφεία του 

Φορέα ή  τη διενέργεια επιτόπου αξιολόγησης (τυποποιητική επέκταση). 

 


