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BUILD UP Skills We-Qualify: The We-Qualify project will utilize the findings of the national roadmap (Build up
skills I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the current situation and the skills
needs for 2020, by developing a training and/or qualification scheme for blue-collar workers/installers,
which will focus on the most critical skills identified in the roadmap. The critical skills selected to be included
in WE-Qualify based on the roadmap developed under CY-Pillar I, are:
 Skill 1: Placement of thermal insulation
o Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster
o Skill 1.2: Placement of external insulation
 Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades
o Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes
o Skill 2.2: Installation of exterior sunshades
 Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems
These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the limited
qualification of the installers and the limited available training programmes and material. Although skills 1
and 2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by either any national legislation or
Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is considered very important to be included in the WEQualify. Moreover, although skill 3 is to be regulated by legislation N210((I)/2012) and is planned to be
included in further RES legislations there is a currently a severe lack of experience for the installation of the
systems, thus resulting to low efficiency and not sound practices.
The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of existing or
drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework (NQF), an appropriate
training methodology and a transparent and clearly defined qualification route. The ambition is to configure a
competent workforce specialized on the Energy Performance of Buildings according to European criteria and
standards, to encourage a greater number of blue-collar workers to advance their professional skills and
knowledge and to help achieve the target for the construction of near zero energy buildings by 2020.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρόν Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος
εγκαταστατών θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και εγκαταστατών και
συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας, της Φορέας Πιστοποίησης αποτελεί
κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε εκπαιδευτικός φορέας που παρέχει
προγράμματα εγκαταστατών θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και
εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας προς τον οποίο
χορηγείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΠΣΕΠ).

ΝΟΜΙKΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει Συστήματα Πιστοποίησης (όπως π.χ. σύμφωνα με τα
πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού ISO) η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους παρόντες
Κανονισμούς και τις Διαδικασίες λειτουργίας τους.

ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο είναι οι εξής:
ΑΠΣΔ : Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
ΣΣΕΠ : Σήμα Συμμόρφωσης Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγράμματος – Σήμα Φορέας
Πιστοποίησης
ΜΠΕ : Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων
ΠΣΕΠ : Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος – Πιστοποιητικό Φορέας
Πιστοποίησης
ΑΣΠ : Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης
ΕΑ : Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (European Accreditation)
ΕΝ : Ευρωπαϊκό Πρότυπο (European Norm)
IAF : Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum)
IEC : Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission)
ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization)

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (THIRD PARTY)
Ο Φορέας Πιστοποίησης λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία και
αμεροληψία του Φορέα Πιστοποίησης εξασφαλίζεται από το Νομικό Πλαίσιο της ίδρυσης και
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λειτουργίας του, την οικονομική του ανεξαρτησία, τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης,
τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Πιστοποίησης και την οργανωτική της διάρθρωση.

Ο Φορέας Πιστοποίησης εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του, ως Σώμα Πιστοποίησης,
δεν εμπλέκεται καθ' οπιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την
οργάνωση και εφαρμογή των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

των ενδιαφερομένων

επιχειρήσεων.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς οι οποίες έρχονται σε επαφή με το Φορέα Πιστοποίησης, στα
πλαίσια της Διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζονται
ισότιμα. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο
και για τους κατόχους Πιστοποιητικών.

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας,

ο Φορέας

Πιστοποίησης έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον
σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων των
επιχειρήσεων που επιθεωρούνται από το Φορέα Πιστοποίησης.
 Το προσωπικό του Φορέας Πιστοποίησης που συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης
και πιστοποίησης, δεν έχει καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση με εταιρείες
που αξιολογούνται από το Φορέα Πιστοποίησης ή εμπορικούς ανταγωνιστές αυτών.
 Κάθε ενδιαφερόμενο για πιστοποίηση πρόσωπο ή φορέας έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις
υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι,
τόσο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών.
 Οι ισχύοντες κανονισμοί πιστοποίησης, καθώς και συναφή ενημερωτικά έγγραφα είναι
ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Οι αποφάσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων λαμβάνονται από πρόσωπα που δεν
συμμετείχαν στην επιθεώρηση αξιολόγησης τους.
 Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης που συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης και
πιστοποίησης δεν ασχολείται με δραστηριότητες εκπαίδευσης των επιθεωρούμενων
επιχειρήσεων, σε πρότυπα τα οποία έχει επιθεωρήσει, για τουλάχιστον 3 χρόνια από τον
τελευταίο έλεγχο.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.)
Το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (Α.Σ.Π.) του Φορέα Πιστοποίησης, το οποίο
συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Πιστοποίησης, λειτουργεί
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Α.Σ.Π. Το Α.Σ.Π. εκτός από


την αξιολόγηση της ορθής απονομής των χορηγούμενων Πιστοποιητικών



την εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών εναντίον του Φορέα Πιστοποίησης,

έχει επίσης συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Πιστοποίησης στα ακόλουθα θέματα:


Πολιτική και Κανονισμοί Πιστοποίησης



Ζητήματα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας



Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου προς τις υπηρεσίες του
Φορέα Πιστοποίησης.



Το Α.Σ.Π. διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, μέσω της
ισοδύναμης αντιπροσώπευσης των ενδιαφερόμενων μερών, στην σύνθεση του, δίχως να
κυριαρχεί κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα.

Τα μέλη του Α.Σ.Π. διαθέτουν γνώση, εμπειρία και ευρεία επιστημονική κατάρτιση στους
τομείς δραστηριότητας ττου Φορέα Πιστοποίησης.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Φορέας Πιστοποίησης εξασφαλίζει την εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών
του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Το Α.Σ.Π., η Επιτροπή Πιστοποίησης, οι Επιθεωρητές
της καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται για τη διαχείριση
εγγράφων, δεδομένων και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται
στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους με το Φορέα Πιστοποίησης, ως αυστηρά
εμπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς
υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνουν.
Συγκεκριμένα:


Ο Φορέας Πιστοποίησης χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε έγγραφο πελατών που
βρίσκεται στην κατοχή του. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόμενα εγγράφων ή/και
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ηλεκτρονικών δεδομένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του Φορέα Πιστοποίησης ή/και
των επιθεωρητών του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.
 Όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης λειτουργούν αυστηρά
μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του Φορέα Πιστοποίησης και δεσμεύονται από Κώδικα
Δεοντολογίας.
 Μέσα από μία «Ανάλυση Κινδύνου – Διαφύλαξη Αμεροληψίας» έχουν αξιολογηθεί όλες οι
δραστηριότητες

και

εμπλοκή

συμπεράσματα

και

ειδικές

ατόμων
πρόνοιες

του
σε

Φορέα
σχέση

Πιστοποίησης,
με

θέματα

και

εξαχθεί

εχεμύθειας

και

εμπιστευτικότητας.
 Πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες μπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλους φορείς
όπως π.χ. στον οργανισμό διαπίστευσης, με τρόπο ο οποίος δεν θα θέτει σε κίνδυνο την
εμπιστευτικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενημερώνεται ο πελάτης.

Στην περίπτωση που επιβάλλεται νομικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο μέρος, ο Φορέας
Πιστοποίησης ενημερώνει σχετικά τον πελάτη.

Ο Φορέας Πιστοποίησης αναγνωρίζοντας τη σημασία της εμπιστευτικότητας, έχει ως πάγια
πολιτική την τήρηση της και εφαρμόζει σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
του κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών.

1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών Κανονισμός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος
εγκαταστατών θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και εγκαταστατών και
συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας, αφορά τις διαδικασίες που
εφαρμόζει ο Φορέας Πιστοποίησης για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού φορέα που
παρέχει προγράμματα εγκαταστατών

θερμομόνωσης, κουφωμάτων

και εξωτερικών

σκιάστρων, και εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας,
σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία του προτύπου CYS ΕΝ ISO/IEC 17204:2003 και τις βασικές
απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
19ης Μαΐου 2010 , για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την ενεργειακή
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ , της
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Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου
2009 , σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) και του Νόμου 210(Ι)/2012 που είναι ο
περί της ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων τροποποιητικός νόμος, και των
Διαταγμάτων 150/2013 και 151/2013 που αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις
των Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης και τα Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο
Οργανισμός Αξιολόγησης Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα αντίστοιχα.

Το ΠΣΕΠ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει, μετά από αξιολόγηση, ότι η πιστοποιηθείσα
επιχείρηση έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ανωτέρω απαιτήσεων.

2.ΑΝΑΦΟΡΕΣ
CYS ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment-General requirements for bodies operating
certification of persons.
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010
, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Νόμος 210(Ι)/2012 που είναι ο περί της ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
τροποποιητικός νόμος
Κ.Δ.Π. 150/2013 Εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης
Κ.Δ.Π. 151/2013 Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Επιθεωρητών
Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα
Κ.Δ.Π. 19/2014 Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
Κανονισμοί

3. ΟΡΙΣΜΟΙ
3.1 Όπως ορίζονται στο επιμέρους κεφάλαιο 3 του προτύπου CYS ΕΝ ISO/IEC 17024:2012
3.2 CYS ΕΝ ISO 9001 : Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας - Απαιτήσεις .
3.3 EΛΟΤ ΕΝ 45020 : Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες – Γενικό λεξιλόγιο
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4. ΑΙΤΗΣΗ
Ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση εκπαιδευτικός φορέας

υποβάλλει στον Φορέα

Πιστοποίησης αίτηση για την αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει,
ενημερώνεται για τις απαιτήσεις του παρόντα Κανονισμού Πιστοποίησης και για το κόστος της
πιστοποίησης.

Ο εκπαιδευτικός φορέας μαζί με την αίτηση επίσης υποβάλλει τα ακόλουθά έγγραφα:
Α)

Διαδικασίες

ελέγχου

αρχείων,

εγγράφων,

διορθωτικών,

προληπτικών

και

μη

συμμορφώσεων.
Β) Πληροφορίες για την οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας (Ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι).
Γ) Πληροφορίες αναφορικά με τις σημαντικές λειτουργίες και διεργασίες της επιχείρησης.
Δ) Διδακτέα ύλη
Ε) Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) με αναφορά στην μεθοδολογία
και τα χρονικά σημεία που θα πραγματοποιούνται.
ΣΤ) Διαδικασία ελέγχου αρχείου, λήψης παραπόνων πελατών
Ζ) Διαδικασία επιλογής εξεταστών και εκπαιδευτών.
Η υπογραφή της αίτησης από τον πελάτη καθώς επίσης όπου υπάρχει και της προσφοράς
(κόστος πιστοποίησης) δηλώνει την συμφωνία του με τον παρόντα Κανονισμό.

Μόλις θέσει ο ενδιαφερόμενος στη διάθεση του Φορέα Πιστοποίησης τα παραπάνω
αναφερόμενα έγγραφα μπορούν να αρχίσουν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες.

Ο Φορέας Πιστοποίησης εξετάζει τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τη
συνυποβληθείσα τεκμηρίωση και προβαίνει αν απαιτείται, σε αναζήτηση πρόσθετης
πληροφόρησης ή διευκρινίσεων.
Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορριφθεί, η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς για τους
λόγους μη αποδοχής αυτής.

Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκμηρίωση στον Φορέα
Πιστοποίησης, καθορίζεται η ημερομηνία επιθεώρησης και συγκροτείται η Ομάδα
Επιθεώρησης.
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Η ημερομηνία επιθεώρησης, τα ονόματα και η επαγγελματική ιδιότητα των μελών της Ομάδας
Επιθεώρησης, ανακοινώνονται εγκαίρως στην επιχείρηση.

Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Ομάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόμενος έχει το
δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση μέλους ή και μελών της Ομάδας
Επιθεώρησης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκμηριώσει το σχετικό αίτημα (π.χ.
θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της
επιχείρησης λόγω σχέσης του / των Επιθεωρητού /-ών με ανταγωνιστές του). Σε τέτοιες
περιπτώσεις ο Φορέας Πιστοποίησης επανακαθορίζει την Ομάδα Επιθεώρησης.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρηση επιθυμεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της
Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύμβουλος, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη του
Εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει να ενημερώσει το Φορέα Πιστοποίησης. Ο
Σύμβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέμβαση στη Διαδικασία Επιθεώρησης.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

5.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑ

ΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ, ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ:
Ο Φορέας εκπαίδευσης θα πρέπει:
Α) Να έχει καθορισμένες διαδικασίες για την έκδοση, διατήρηση, επέκταση, απόσυρση,
ανάκληση και ανανέωση των πιστοποιητικών που θα εκδίδει στους εγκαταστάτες
θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και εγκαταστάτες και συντηρητές
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας.
Β) Να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος από τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους. Αυτό θα
πρέπει να διασφαλίζεται με βάση την καταγεγραμμένη οργανωτική δομή που θα έχει.
Γ) Να είναι διακριτές οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού που απασχολείται στο
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις υπόλοιπες εργασίες του εκπαιδευτικού
φορέα.
Δ) Να έχει καθορισμένες διαδικασίες για την ανάλυση ενστάσεων και παραπόνων από τους
συμμετέχοντες

εκπαιδευόμενους,

υποψήφιους

εκπαιδευομένους,

πιστοποιημένους
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εγκαταστάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης, τα
κριτήρια πιστοποίησης, την απόδοση των πιστοποιημένων εγκαταστατών.
Ε) Να έχει καθορισμένες μεθόδους και μηχανισμούς για την αξιολόγηση της επάρκειας των
υποψηφίων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρχική αξιολόγηση αλλά και συνεχή
επιτήρηση.
Z) Να έχει τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον έλεγχο εγγράφων, αρχείων, εσωτερικών
επιθεωρήσεων, μη συμμορφώσεων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών με βάση το
πρότυπο CYS EN ISO 9001:2008.
ΣΤ) Στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
των

εγκαταστατών

θερμομόνωσης,

κουφωμάτων

και

εξωτερικών

σκιάστρων,

και

εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας δοθεί
υπεργολαβικά σε τρίτο μέρος, εκτός του εκπαιδευτικού φορέα,

θα πρέπει να υπάρχει

τεκμηριωμένη σύμβαση μεταξύ του εκπαιδευτικού φορέα και του τρίτου μέρους με τις
απαιτήσεις που επιζητεί ο εκπαιδευτικός φορέας από τον υπεργολάβο. Στην σύμβαση θα
καθορίζεται ότι ο έλεγχος αυτής της εργασίας θα είναι στην ευθύνη του εκπαιδευτικού φορέα
και θα καθορίζονται επίσης θέματα εμπιστευτικότητας. Η τελική απόφαση για την
πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί υπεργολαβικά. Οι υπεργολάβοι θα πρέπει να αξιολογούνται
με καθορισμένα κριτήρια από τον εκπαιδευτικό φορέα.
Η) Κάποια από τα βασικά αρχεία του συστήματος που θα διέπονται από την διαδικασία
ελέγχου αρχείων είναι:


Αρχεία των αιτήσεων των υποψηφίων για ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα.



Αρχεία αξιολόγησης της επάρκειας των υποψηφίων για ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα.



Αρχεία

αποδείξεων

παρακολούθησης

εκπαιδευόμενων

του

εκπαιδευτικού

προγράμματος. (υπογεγραμμένη καθημερινή λίστα και ημερήσιο προφορικό τεστ).


Αρχεία αξιολόγησης των εκπαιδευτών.



Αρχεία που θα υποδεικνύουν την κατάσταση πιστοποίησης ενός συγκεκριμένου
εγκαταστάτη. Τα αρχεία αυτά θα διατηρούνται τουλάχιστον για ένα κύκλο
πιστοποίησης.



Αρχεία αξιολόγησης και συμβάσεων με υπεργολάβους.



Αρχεία εκπαίδευσης, μόρφωσης και δεξιοτήτων προσωπικού του εκπαιδευτικού
φορέα.



Αρχεία μη συμμορφώσεων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
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Αρχεία στόχων ποιότητας του εκπαιδευτικού φορέα.



Αρχεία Διοικητικών Ανασκοπήσεων του εκπαιδευτικού φορέα.



Αρχεία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων του εκπαιδευτικού φορέα.



Αρχεία εμπιστευτικότητας προσωπικού και υπεργολάβων.



Αρχεία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες.



Αρχεία συμφωνιών εγκαταστατών με τον εκπαιδευτικό φορέα.

Θ) Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σχετικά με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα από το προσωπικό του εκπαιδευτικού φορέα και τους υπεργολάβους του μέσω
αρχείων.
Ι) Να καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και τα απαραίτητα προσόντα των εκπαιδευτώνεξεταστών του εκπαιδευτικού προγράμματος εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης,
κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων
θέρμανσης με λέβητα βιομάζας,.
Κ) Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκαταστατών συστημάτων
θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και εγκαταστατών και συντηρητών
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας, θα πρέπει να συμπληρώνει μία αίτηση που θα
περιλαμβάνει:


Στοιχεία του υποψήφιου όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση στο διαδίκτυο.



Το ακριβή επάγγελμα του.



Σε ποιους γεωγραφικούς χώρους δραστηριοποιείται.



Λεπτομέρειες προηγούμενων εμπειριών του.



Ημερομηνίες που μπορεί να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά, ότι αλλαγή σε αυτά τα στοιχεία θα γίνει
μόνο με γραπτή ενημέρωση από τον ίδιο, ότι αποδέχεται τους όρους αυτού του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος WE QUALIFY και του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού
προγράμματος, ότι αποδέχεται την χρήση του λογότυπου του WE QUALIFY.



Υπογραφή και ημερομηνία του.

Λ) Να γίνεται αξιολόγηση της αίτησης από τον εκπαιδευτικό φορέα εάν πληρεί τις
καθορισμένες απαιτήσεις και να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος. Όταν η
αίτηση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να γίνεται τυποποιημένη εγγραφή του εκπαιδευόμενου
στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Μ) Να υπάρχουν καθορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
από τους υποψήφιους εξεταζόμενους.
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Ν) Θα εκδίδονται πιστοποιητικά από τον εκπαιδευτικό φορέα που θα περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα:


Όνομα

του

πιστοποιημένου

εγκαταστάτη

και

μοναδικό

αύξοντα

αριθμό

πιστοποιητικού.


Το όνομα του εκπαιδευτικού φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό.



Αναφορά στις βασικές απαιτήσεις βάση της οποίας πραγματοποιείται η πιστοποίηση.



Το πεδίο πιστοποίησης με τους περιορισμούς που μπορεί να έχει.



Την ημερομηνία ισχύς του πιστοποιητικού και την ημερομηνία λήξης του.



Υπογραφή του ατόμου που παίρνει την απόφαση πιστοποίησης.



Αναφορά στην παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση τις αρχές
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WE QUALIFY.



Το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WE QUALIFY.



Το λογότυπο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού.



Το λογότυπο της συγχρηματοδότησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ξ) Να καθορίζονται οι απαιτήσεις για την επανέκδοση των πιστοποιητικών των εγκαταστατών
μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των πιστοποιητικών.
Ο) Να υπογράφει ο κάθε πιστοποιημένος εγκαταστάτης μία συμφωνία με τον εκπαιδευτικό
φορέα ότι θα συμμορφώνεται με αυτό το πιστοποιημένο σχήμα, να χρησιμοποιεί το
πιστοποιητικό με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τον εκπαιδευτικό
φορέα ή παραπληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Π) Να αξιολογείται συνεχώς ο εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος (ημερήσια προφορικά τεστ).
Ρ) Την τελική απόφαση πιστοποίησης θα την παίρνει μόνιμο προσωπικό του εκπαιδευτικού
φορέα διαφορετικό από τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές.

5.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Οι εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει:
1. Να είναι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
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2. Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους Πολιτικής, ή
Αρχιτεκτονικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με
το αντικείμενο.
3. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή πείρα (θεωρητική και πρακτική) σχετική με τις
εγκαταστάσεις συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων.
4. Να έχουν γνώση και να είναι εξοικειωμένοι με την διδακτέα ύλη του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος WE QUALIFY.
5. Να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά στη γλώσσα
διεξαγωγής του προγράμματος και να γνωρίζουν τη σχετική τεχνική ορολογία.
6. Θα πρέπει άλλος εκπαιδευτής να χρησιμοποιείται για την διδασκαλία του
προγράμματος και άλλος να αξιολογεί τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων.
7. Θα πρέπει να έχουν γνώση των βασικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και
των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού κέντρου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ
Οι εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει:
1. Να είναι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους Πολιτικής, ή
Αρχιτεκτονικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με
το αντικείμενο.
3. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή πείρα (θεωρητική και πρακτική) σχετική με τις
εγκαταστάσεις συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων.
4. Να έχουν γνώση και να είναι εξοικειωμένοι με την διδακτέα ύλη του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος WE QUALIFY.
5. Να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά στη γλώσσα
διεξαγωγής του προγράμματος και να γνωρίζουν τη σχετική τεχνική ορολογία.
6. Θα πρέπει άλλος εκπαιδευτής να χρησιμοποιείται για την διδασκαλία του
προγράμματος και άλλος να αξιολογεί τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων.
7. Θα πρέπει να έχουν γνώση των βασικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και
των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού κέντρου.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Οι εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει:
1. Να είναι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους κλάδους Χημικής ή
Μηχανολογικής Μηχανικής ή/και Μεταπτυχιακού τίτλου συναφή με το αντικείμενο.
3. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή πείρα (θεωρητική και πρακτική) σχετική με τις
εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας.
4. Να έχουν γνώση και να είναι εξοικειωμένοι με την διδακτέα ύλη του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος WE QUALIFY.
5. Να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά στη γλώσσα
διεξαγωγής του προγράμματος και να γνωρίζουν τη σχετική τεχνική ορολογία.
6. Θα πρέπει άλλος εκπαιδευτής να χρησιμοποιείται για την διδασκαλία του
προγράμματος και άλλος να αξιολογεί τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων.
7. Θα πρέπει να έχουν γνώση των βασικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και
των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού κέντρου.

5.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα :
1. Κανένα ή απολυτήριο δημοτικής εκπαίδευσης ή γυμνασίου και 3 χρόνια εμπειρία στο
αντικείμενο
2. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) και 2 χρόνια
εμπειρία στο αντικείμενο
3. Απολυτήριο νέας σύγχρονης μαθητείας και 2 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο
4. Απολυτήριο τεχνικής σχόλης και 1 χρόνο εμπειρία στο αντικείμενο
5. Δίπλωμα ή πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και 1 χρόνο
εμπειρία στο αντικείμενο
6. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα :
1. Κανένα ή απολυτήριο δημοτικής εκπαίδευσης ή γυμνασίου και 3 χρόνια εμπειρία στο
αντικείμενο
2. Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) και 2 χρόνια
εμπειρία στο αντικείμενο
3. Απολυτήριο νέας σύγχρονης μαθητείας και 2 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο
4. Απολυτήριο τεχνικής σχόλης και 1 χρόνο εμπειρία στο αντικείμενο
5. Δίπλωμα ή πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και 1 χρόνο
εμπειρία στο αντικείμενο
6. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα:
1. Κανένα ή απολυτήριο δημοτικής εκπαίδευσης ή απολυτήριο Γυμνασίου –
επιμορφωτικά μαθήματα με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και 5 χρόνια επαγγελματικής πείρας σε σχετική εργασία
2. Εξατάξια σχολή μέσης εκπαίδευσης( απολυτήριο λυκείου) και 4 χρόνια επαγγελματικής
πείρας σε σχετική εργασία
3. Απολυτήριο Νέας Σύγχρονης Μαθητείας και 4 χρόνια επαγγελματικής πείρας σε
σχετική εργασία
4. Απολυτήριο τεχνικής σχολής σε ένα ή περισσότερους από τους τύπους κατάρτισης του
κανονισμού 15 και 3 χρόνια επαγγελματικής πείρας σε σχετική εργασία
5. Δίπλωμα ή πτυχίο σε θέμα της μηχανικής επιστήμης που χορηγείται μετά την
περάτωση με επιτυχία κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον
τριών ετών και 2 χρόνια επαγγελματικής πείρας σε σχετική εργασία
6. Δίπλωμα ή πτυχίο σε θέμα που έχει άμεση σχέση με τους τύπους κατάρτισης του
Κανονισμού 15, που χορηγείται μετά την περάτωση με επιτυχία κύκλου
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών και 1 χρόνο
επαγγελματικής πείρας σε σχετική εργασία
7. Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
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5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟ ΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟ ΡΕΑ

Ο εκπαιδευτικός φορέας θα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την πρακτική εξάσκηση
των εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων, και
εγκαταστατών και συντηρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας. Επίσης στις
αίθουσες θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλος φωτισμός και αερισμός αλλά και να τηρούνται
οι ισχύουσες νομοθεσίες για την ασφάλεια και υγεία των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Ο ελάχιστος εξοπλισμός είναι ο ακόλουθος:
Εργαλεία
 Μηχανή ανάμειξης-τροφοδοσίας ή
 Ηλεκτρικός αναδευτήρας
 Μηχανή κοπής πολυστερίνης ή μαχαιράκι
 Κρουστικό τράπανο
 Κατσαβιδοτράπανο
Μικροεργαλεία
 Οδοντωτή μύστρα
 Σαλιβόμιστρα
 Μύστρα εσωτερικής γωνιάς
 Μύστρα εξωτερικής γωνιάς
 Μυστρί
 Φάδι
 Νήμα της στάθμης (ζύγι)
 Ράμμα με ώχρα και σύνηθες ράμμα
 Πιστόλα σιλικόνης
 Σφυρί
 Μέτρο
 Δοχεία τοποθέτησης υλικών
Υλικά
 Γόμα τοποθέτησης και θωράκισης πολυστερίνης
 Πολυστερίνη
 Βύσματα πολυστερίνης
 Οδηγός έναρξης
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 Σιλικόνη
 Βύσματα ανάρτησης φορτίων
 Πλέγμα ενίσχυσης θωράκισης πολυστερίνης
 Γωνιόκρανα
 Αρμός συστολής-διαστολής
 Γεωύφασμα
 Σκύρα
 Πλάκες κάλυψης πολυστερίνης (τσιμεντόπλακες)
 Πετροβάμβακας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ
Ο ελάχιστος εξοπλισμός είναι ο ακόλουθος για τις ακόλουθες κατηγορίες κουφωμάων:
Κουφώματα αλουμινίου
 Προφίλ αλουμινίου για πλαίσιο και φύλλο (ανάλογα του τρόπου κίνησης)
 Στοιχεία σύνδεσης (γωνίες σύνδεσης, γωνίες επιπεδότητας)
 Ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγάνωσης
 Υαλοπίνακας και προφίλ στήριξης υαλοπίνακα
 Μηχανισμοί ανοίγματος
 Μαστίχα σφράγισης αρμού
 Βίδες-Ρότπλαξ για στήριξη κάσιας στον τοίχο
Ξύλινα κουφώματα
 Προφίλ ξύλου
 Ξυλόκολλα και ξυλόβιδες
 Ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγάνωσης
 Υαλοπίνακας και προφίλ στήριξης υαλοπίνακα
 Μηχανισμοί ανοίγματος
 Μαστίχα σφράγισης αρμού
 Βίδες-Ρότπλαξ για στήριξη κάσιας στον τοίχο
Συνθετικά κουφώματα (PVC)
 Προφίλ PVC για πλαίσιο και φύλλο (ανάλογα με τον τρόπο κίνησης)
 Στοιχεία σύνδεσης (μέταλλο ή πλαστικό)
 Ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγάνωσης
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 Υαλοπίνακας και προφίλ στήριξης υαλοπίνακα
 Μηχανισμοί ανοίγματος
 Μαστίχα σφράγισης αρμού
 Βίδες-Ρότπλαξ για στήριξη κάσιας στον τοίχο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Ο εκπαιδευτικός φορές όσον αφορά τον εξοπλισμό για τους εγκαταστάτες και συντηρητές
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας θα πρέπει να:
 Να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή με αίθουσες διδασκαλίας για την
πραγματοποίηση της εξέτασης καθώς επίσης και εξοπλισμό με εργαστήρια με λέβητες
σε λειτουργήσιμη κατάσταση ώστε η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων να
προσομοιάζει τα πραγματικά δεδομένα της αντίστοιχης εργασίας.
 Να διαθέτει όργανα μέτρησης για διενέργεια μετρήσεων απόδοσης καύσης λεβήτων.

5.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚ ΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Ο εκπαιδευτικός φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού
προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Θεωρητικό και πρακτικό μέρος
2. Διδακτέα Ύλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος We Qualify
D2.2. Handbook, D2.3 Troubleshooting Guide and D2.4 Checklist and Practical Tips for
Skill 1 External Insulation.
3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διδάσκεται σε τουλάχιστον 30 ώρες εκ των οποίων οι
24 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι 6 ώρες την πρακτική άσκηση
4. Οι απαιτήσεις της διδακτέας ύλης θα αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις αλλά και
πρακτικές εξετάσεις.
5. Ο τρόπος εξέτασης θα αναλύεται πριν την εξέταση από τους επιτηρητές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ
Ο εκπαιδευτικός φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού
προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Θεωρητικό και πρακτικό μέρος
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2. Διδακτέα Ύλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος We Qualify
D2.2. Handbook, D2.3 Troubleshooting Guide and D2.4 Checklist and Practical Tips for
Skill 2 Thermopanes and external sunshades
3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διδάσκεται σε τουλάχιστον 30 ώρες εκ των οποίων οι
24 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι 6 ώρες την πρακτική άσκηση
4. Οι απαιτήσεις της διδακτέας ύλης θα αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις αλλά και
πρακτικές εξετάσεις.
5. Ο τρόπος εξέτασης θα αναλύεται πριν την εξέταση από τους επιτηρητές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Ο εκπαιδευτικός φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού
προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Θεωρητικό και πρακτικό μέρος
2. Διδακτέα Ύλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος We Qualify
D2.2. Handbook, D2.3 Troubleshooting Guide and D2.4 Checklist and Practical Tips for
Skill 3 Thermopanes and external sunshades
3. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με το Κ.Δ.Π. 19/2014 Παράρτημα ΙV που αναφέρεται στην
εκπαίδευση εγκαταστατών-πρόγραμμα βασικής κατάρτισης
4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διδάσκεται σε τουλάχιστον 40 ώρες εκ των οποίων οι
31 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι 9 ώρες την πρακτική άσκηση
5. Οι απαιτήσεις της διδακτέας ύλης θα αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις αλλά και
πρακτικές εξετάσεις.
6. Ο τρόπος εξέτασης θα αναλύεται πριν την εξέταση από τους επιτηρητές.
5.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Εξεταστικός Οργανισμός για την διοργάνωση και την διεξαγωγή της εξέτασης για την
απόκτηση Πιστοποιητικού, θα πρέπει:
Α) Να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος από τους υποψήφιους στην εξέταση. Αυτό θα
πρέπει να διασφαλίζεται με βάση την καταγεγραμμένη οργανωτική δομή του.
Β) Να είναι διακριτές οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του προσωπικού που απασχολείται για
την διοργάνωση και διεξαγωγή της συγκεκριμένης εξέτασης.
Γ) Να έχει καθορισμένες διαδικασίες για την ανάλυση ενστάσεων και παραπόνων από τους
υποψήφιους συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες στην εξέταση και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Δ) Να έχει καθορισμένες μεθόδους και μηχανισμούς για τον χειρισμό των αιτήσεων από τους
υποψήφιους στην εξέταση.
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Ε) Να έχει καθορισμένες διαδικασίες για τον τρόπο έκδοσης και γνωστοποίησης των
αποτελεσμάτων της εξέτασης τόσο στους επιτυχόντες όσο και στους μη επιτυχόντες
ΣΤ) Να έχει καθορισμένες διαδικασίες για τον τρόπο διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των
στοιχείων των υποψηφίων κατά την διάρκεια της εξέτασης και της διόρθωσης.
Ζ)

Να

έχει

τεκμηριωμένες

διαδικασίες

για

τον

έλεγχο

εγγράφων,

αρχείων,

μη

συμμορφώσεων (ενστάσεων και παραπόνων), διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών με
βάση το πρότυπο CYS EN ISO 9001.
Η) Να έχει τεκμηριωμένες διαδικασίες για την διοργάνωση και διεξαγωγή της εξέτασης.
Θ) Στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε εργασία που έχει σχέση με την διεξαγωγή της δοθεί
υπεργολαβικά σε τρίτο μέρος, εκτός του Εξεταστικού Οργανισμού,

θα πρέπει να υπάρχει

τεκμηριωμένη σύμβαση μεταξύ του Εξεταστικού Οργανισμού και του τρίτου μέρους. Στην
σύμβαση θα καθορίζεται ότι ο έλεγχος αυτής της εργασίας θα είναι στην ευθύνη του
Εξεταστικού

Οργανισμού

και

θα

καθορίζονται

επίσης

θέματα

εμπιστευτικότητας.

Οι

υπεργολάβοι θα πρέπει να αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια από τον εκπαιδευτικό
φορέα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την εργασία που δόθηκε υπεργολαβικά παραμένει
στον εξεταστικό οργανισμό.
Ι) Κάποια από τα βασικά αρχεία του συστήματος που θα διέπονται από την διαδικασία
ελέγχου αρχείων είναι:


Αρχεία των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην εξέταση.



Αρχεία αξιολόγησης της επάρκειας των υποψηφίων για συμμετοχή στην εξέταση με
βάση τις απαιτήσεις του παρόντος εγχειριδίου.



Αρχεία συμμετεχόντων στην εξέταση.



Αρχεία προσόντων των εξεταστών του Εξεταστικού Οργανισμού.



Αρχεία αξιολόγησης των εξεταστών.



Αρχεία αξιολόγησης συνεργατών και υπεργολάβων



Αρχεία συμβάσεων με συνεργάτες και υπεργολάβους.



Αρχεία εκπαίδευσης, μόρφωσης και

δεξιοτήτων προσωπικού του Εξεταστικού

Οργανισμού.


Αρχεία εμπιστευτικότητας και αντικειμενικότητας της Επιτροπής Εξετάσεων, του
προσωπικού και των υπεργολάβων.



Αρχεία διασφάλισης των προσωπικών στοιχείων των εξεταζόμενων κατά την
αξιολόγηση των γραπτών εξετάσεων.



Αρχεία με τα μέτρα που λαμβάνονται για διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων.



Αρχεία Ανεξαρτησίας του Εξεταστικού Οργανισμού από οποιονδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο.



Αρχεία που να περιλαμβάνουν στοιχεία για τους συμμετέχοντες και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα της εξέτασης.

Κ) Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σχετικά με την εξέταση από το
προσωπικό του Εξεταστικού Οργανισμού και τους υπεργολάβους του μέσω αρχείων.
Λ) Να καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και τα απαραίτητα προσόντα των εξεταστών.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
Για τη διεξαγωγή της εξέτασης του θεωρητικού μέρους θα πρέπει ο Εξεταστικός Οργανισμός
να έχει στο δυναμικό του εξεταστές οι οποίοι να είναι διαφορετικοί από τους εκπαιδευτές του
προγράμματος.
Στην περίπτωση της εξέτασης στην πρακτική εξάσκηση λόγω της εξειδικευμένης φύσης του
εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και οι εκπαιδευτές με τη
επίβλεψη πάντοτε ενός ανεξάρτητου εξωτερικού εξεταστή. Ο εξωτερικός αυτός εξεταστής θα
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εκπαιδευτών όπως αυτές διατυπώνονται στην
παράγραφο 5.2 του παρόντος παραδοτέου.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει ευθύνη να παρακολουθεί εάν κάποιος έχει παρακολουθήσει
με επιτυχία τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Αν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία
τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις τότε δεν δικαιούται να δώσει εξετάσεις. Ο εγκαταστάτης που
έχει παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά ποσοστό 80%, δηλαδή 24 ώρες
επιτυχούς παρακολούθησης έχει το δικαίωμα να παρακαθήσει στις εξετάσεις στο θεωρητικό
και πρακτικό μέρος.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο εγκαταστάτης ο οποίος έχει εξασφαλίσει το 70% της συνολικής βαθμολογίας στο θεωρητικό
μέρος και 80% της συνολικής βαθμολογίας στο πρακτικό μέρος θεωρείται επιτυχής.
Ο εξεταστικός οργανισμός θα παραδίδει τη βαθμολογία στον εκπαιδευτικό φορέα.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟ ΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΚΟΥΦΩΜ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ, ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θ ΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ Β ΙΟΜΑΖΑΣ

Ο Φορέας Πιστοποίησης καταρτίζει το Πρόγραμμα Επιθεώρησης Αξιολόγησης και το
κοινοποιεί εγκαίρως στον εκπαιδευτικό φορέα.

Οι επιθεωρήσεις αξιολόγησης θα διενεργούνται σε δύο (2) φάσεις.
Κατά την 1η Φάση θα αξιολογούνται τα παρακάτω θέματα:
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(α) Η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του εκπαιδευτικού φορέα (π.χ. πολιτική, διαδικασίες και
οδηγίες εργασίας, αρχεία) σε σχέση με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος.
(β) Σε συνεργασία με τον πελάτη ο καθορισμός του επίπεδο ετοιμότητας για το στάδιο 2 σε
σχέση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 5 αυτού του κανονισμού.
(γ) Η ανασκόπηση του επιπέδου κατανόησης των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από
τον πελάτη, ειδικά σε σχέση με την αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων και των
σημαντικών πλευρών, διεργασιών, στόχων και δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
(δ) Η αξιολόγηση της ανάθεσης πόρων για τη διεξαγωγή του σταδίου 2, και σε συνεννόηση με
τον πελάτη ο καθορισμός λεπτομερειών για τη διεξαγωγή του σταδίου 2.
(ε) η γενική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις
δραστηριότητες της επιχείρησης π.χ. άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π.

Το Στάδιο 1 διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη πριν την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού
προγράμματος

Με το πέρας διεξαγωγής του Σταδίου 1, ετοιμάζεται «Έκθεση Επιθεώρησης» στην οποία
καταγράφονται σημεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μη-συμμορφώσεις αν δεν επιλυθούν
μέχρι το Στάδιο 2.

Ο σκοπός διεξαγωγής του Σταδίου 2 είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κατά το Στάδιο 2 θα αξιολογείται η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκτός από
αυτά που έχουν αξιολογηθεί κατά το Στάδιο 1 και είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό) και
συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα (ανάλογα με το πρότυπο):
(α) συλλογή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων για συμμόρφωση με όλες τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
(β) πλήρης αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
(γ) επιθεώρηση κατά την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος και επιθεώρηση της
διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.
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Με το πέρας διεξαγωγής του Σταδίου 2, ετοιμάζεται «Έκθεση Επιθεώρησης» με όλα τα
ευρήματα, τα οποία συμφωνούνται με τον πελάτη (υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης).
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της 2ης Φάσης της επιθεώρησης αξιολόγησης θα
αποφασίζεται από κοινού (επιθεωρητή και υπό επιθεώρηση εκπαιδευτικού φορέα) και θα
εξαρτάται από τα ευρήματα της 1ης Φάσης.

Οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού κατατάσσονται στις εξής
κατηγορίες:
1. Κύρια Μη Συμμόρφωση: η παντελής ή σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ικανοποίησης μιας ή
περισσότερων απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού του Φορέα Πιστοποίησης, ή άλλων
απαιτήσεων που έχει θέσει ο οργανισμός ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί ή μια κατάσταση που
δημιουργεί σημαντική αμφιβολία αναφορικά με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού φορέα να
επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματά.
2. Απλή Μη Συμμόρφωση: η περιορισμένη έκτασης απόκλιση από μια απαίτηση του παρόντος
κανονισμού ή άλλων απαιτήσεων που έχει θέσει ο οργανισμός ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί.
3. Παρατήρηση :
α) όταν παρατηρείται μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή
Διαδικασίας / Διεργασίας του Συστήματος Διαχείρισης που ενδέχεται να γίνει μη
συμμόρφωση στο μέλλον ή
β) όταν κάποιο στοιχείο της τεκμηρίωσης ή της εφαρμογής του Εκπαιδευτικού Φορέα,
εμφανίζει τάση ή είναι μπορεί να αποτελεί πιθανή μελλοντική αιτία Μη Συμμόρφωσης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΕΠ μέχρι τη διαπίστωση, μέσω
Αξιολόγησης, της αποτελεσματικής άρσης όλων των Κυρίων Μη Συμμορφώσεων και τη
δέσμευση της επιχείρησης για την άρση των Απλών Μη Συμμορφώσεων σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί από το
Φορέα Πιστοποίησης αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.

Για κάθε μη συμμόρφωση που εντοπίζεται και εφ' όσον γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος της
επιχείρησης υπογράφει το σχετικό έντυπο. Εάν η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί ταυτόχρονα
να καθορισθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών. Στην περίπτωση που
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ο επιθεωρούμενος δεν θέλει να δεσμευθεί αμέσως μετά το τέλος της επιθεώρησης ο
επιθεωρητής τον ενημερώνει ότι μπορεί να απαντήσει σε χρονικό διάστημα δέκα (10)
ημερών.

Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει γραπτώς τον Φορέα Πιστοποίησης
μόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Ο Φορέας Πιστοποίησης, ανάλογα με την
φύση των Μη Συμμορφώσεων, μπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες με τη
κατάθεση, από τον ενδιαφερόμενο σχετικής τεκμηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική
Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες,
ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Πιστοποίησης και δεν χορηγείται το Πιστοποιητικό.

Σε περιπτώσεις όπου η Ομάδα Επιθεώρησης αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με το
προσωπικό της επιχείρησης ο Συντονιστής ενημερώνει τη Διοίκηση της επιχείρησης και
αποφασίζει, αν απαιτείται, διακοπή της Επιθεώρησης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, οι Επιθεωρητές του Φορέα
Πιστοποίησης παραδίδουν στην επιχείρηση την Έκθεση Επιθεώρησης.

7. ΑΠΟΦΑΣΗ

Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη του Πιστοποιητικού

λαμβάνεται από την Επιτροπή

Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει στη χορήγηση του ΠΣΕΠ μετά τη διαπίστωση, μέσω
αξιολόγησης, της αποτελεσματικής άρσης όλων των κύριων μη συμμορφώσεων και την
ικανοποιητική διευθέτηση για άρση των απλών μη συμμορφώσεων. Μετά την ολοκλήρωση
των προηγούμενων διαδικασιών, η Διεύθυνση Πιστοποίησης υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης
στην Επιτροπή Πιστοποίησης και η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε χρονικό διάστημα που δε
θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εφόσον η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του
Πιστοποιητικού.
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Το ΠΣΕΠ αφορά αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο τις
διαδικασίες και τομείς που αυτό καλύπτει. Το πιστοποιητικό έχει ισχύς για τρία χρόνια.

Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το Φορέα Πιστοποίησης και αποτελούν μέρος της
διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα Πιστοποίησης.
Αφού εγκριθεί η χορήγηση ΠΣΕΠ από την Επιτροπή Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης
και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Φορέα
Πιστοποίησης και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και
δικαιώματα του Φορέα Πιστοποίησης και της πιστοποιημένης επιχείρησης.

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Φορέα Πιστοποίησης και της επιχείρησης πρέπει να
γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Επιτροπής Πιστοποίησης .

Ο Φορέας Πιστοποίησης δύναται να παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο, όταν ζητηθεί,
πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί καθώς επίσης και την ισχύ
τους.
9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟΥ

Η διατήρηση του Πιστοποιητικού προϋποθέτει την συνεχή τήρηση από τον πελάτη των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόντα κανονισμό.

Για το σκοπό αυτό ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει τακτικά σε επιθεωρήσεις επιτήρησης οι
οποίες μπορεί να είναι προγραμματισμένες (τουλάχιστον μία φορά ετησίως), ή και ειδικές
(έκτακτες).

Ειδική (Έκτακτη) επιθεώρηση διενεργείται όταν:


γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις του Εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίες μπορεί να
επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.



υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, σοβαρά
παράπονα πελατών, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρμόδια Αρχή, παραβάσεις
σε σχετικές νομοθεσίες ή και κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετούνται από τον Φορέα
Πιστοποίησης, σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή της εταιρείας, αλλαγές στο
πεδίο και στις θέσεις εφαρμογής)
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υπάρχει αμφιβολία για την εφαρμογή προβλεπόμενων διορθωτικών ενεργειών ή ως προς
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας



κριθεί αναγκαίο από το Φορέα Πιστοποίησης



όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των μη
συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή
Επιτήρησης και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του
επιθεωρούμενου

Η συχνότητα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων καθορίζεται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης
του Φορέα Πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα προηγούμενων επιθεωρήσεων,
τη φύση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την επικινδυνότητα των προϊόντων και πιθανώς
πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρμογή του εγκεκριμένου Συστήματος
Διαχείρισης.

Εάν κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης εντοπισθούν μη συμμορφώσεις, αυτές πρέπει να
αίρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους 3 μήνες και
αξιολογούνται ενδεχομένως και με νέα επιθεώρηση, οι διορθωτικές ενέργειες. Μετά την
παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος η μη άρση των κύριων μη συμμορφώσεων αποτελεί
αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού.

Καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης υποχρεούται να
ενημερώνει εγγράφως τον Φορέα Πιστοποίησης για οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση
του εφαρμοζόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων:


αλλαγή ιδιοκτησίας ή έδρας του εκπαιδευτικού φορέα.



αλλαγή υπευθύνων για την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού προγράμματος.



αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού προγράμματος.



σημαντικές τροποποιήσεις στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Ο εντοπισμός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επιτήρησης σημαντικών τροποποιήσεων του
εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης για τις οποίες δεν ενημερώθηκε ο Φορέας
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Πιστοποίησης, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του
χορηγηθέντος πιστοποιητικού.
Η διατήρηση του Πιστοποιητικού

προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον πελάτη των

υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόντα Κανονισμό. Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης
μπορούν να είναι από μία έως και δύο κατ’ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται
από το Φορέα Πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήματα προηγουμένων
Επιθεωρήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης καθώς και τις δραστηριότητες της
επιχείρησης.

10. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΕΠ

Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΕΠ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από τον
εκπαιδευτικό φορέα η διακοπή του ΠΣΕΠ, διενεργείται πάντα η Επαναληπτική Επιθεώρηση
Αξιολόγησης. Η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές
που ορίζονται σε αυτό τον κανονισμό, ενώ υπέχει τη θέση και της αντίστοιχης χρονικά
Επιθεώρησης Επιτήρησης. Οι διαδικασίες ανανέωσης ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες όπως
στις περιπτώσεις αρχικής αξιολόγησης.

11 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΕΠ

Η πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης όσον αφορά τις αναστολές/ ανακλήσεις είναι ότι μπορεί
να προβεί σε αναστολή ή / και οριστική ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών όποτε
αυτό κριθεί τεκμηριωμένα αναγκαίο. Την απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση των
πιστοποιητικών την λαμβάνει η Επιτροπή Πιστοποίησης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
του Οργανισμού. Κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν αναστολές / ανακλήσεις η
Επιτροπή Πιστοποίησης δύναται να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης – αναστολής:


σημαντικές αλλαγές του εφαρμοζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις οποίες δεν
ενημερώθηκε ο Φορέας Πιστοποίησης



μη άρση κύριων μη συμμορφώσεων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος



παραπλανητική χρήση πιστοποιητικού
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παραπλανητικές ή / και ψευδείς πληροφορίες από τους εκπροσώπους του πελάτη προς
την ομάδα επιθεώρησης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης



μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του πελάτη προς το Φορέα Πιστοποίησης
αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης



χρεοκοπία εταιρείας



μη τήρηση των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει του παρόντος Κανονισμού π.χ.
παρεμπόδιση της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων επιτήρησης και επαναξιολόγησης κατά
τις επιβαλλόμενες συχνότητες



αίτηση του πελάτη για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού



αποκλίσεις από νομικές υποχρεώσεις σε χώρους εκτός πεδίου πιστοποίησης οι οποίες
επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης

Σε γενικές γραμμές ο χρόνος αναστολής πιστοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη αναστολής /ανάκλησης της άδειας χρήσης του
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ο απαιτούμενος χρόνος προηγούμενης ειδοποίησης προ της
αναστολής / ανάκλησης της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως της αιτίας που προκάλεσε
την ενέργεια αυτή.

Κατά συνέπεια ακολουθείται το ακόλουθο σχήμα:
Κατάσταση που απαιτεί κοινοποίηση επερχόμενης Μέγιστος χρόνος κοινοποίησης προ της
αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

του ΠΣΕΠ

Επιθυμία του αδειούχου

10 ημερολογιακές ημέρες

Μη καταβολή τελών στο Φορέα Πιστοποίησης

30 ημερολογιακές ημέρες

Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις λόγω Διαπραγματεύσιμη μεταξύ αδειούχου και
αναθεώρησης του ισχύοντος προτύπου

Φορέα Πιστοποίησης
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Μη συμμορφώσεις σε επιθεωρήσεις
Αντικανονική

/

παραπλανητική

Έως 90 ημερολογιακές ημέρες
χρήση

της 60 ημερολογιακές ημέρες

πιστοποίησης (σήμα ή πιστοποιητικό)
Αλλαγή σε πιστοποιημένες δραστηριότητες που 60 ημερολογιακές ημέρες
επηρεάζουν

τη

συμμόρφωση

αυτών

με

τις

απαιτήσεις πιστοποίησης
Χορήγηση ψευδούς πληροφόρησης στο Φορέα Μηδενικός
Πιστοποίησης

όσον

αφορά

το

Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα
O Φορέας Πιστοποίησης αποφαίνεται ότι το Μηδενικός
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επικίνδυνο

Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το Φορέα
Πιστοποίησης στον πελάτη, και καθορίζονται οι απαιτούμενοι όροι / διορθωτικές ενέργειες για
την άρση της.

Σε όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται στον πελάτη κάθε χρήση του
πιστοποιητικού. Η αναστολή του πιστοποιητικού σημαίνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Επιχειρήσεων (ΜΠΕ). Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισμένοι όροι γίνεται άρση της
αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το Φορέα Πιστοποίησης.

Στην περίπτωση που τα μέτρα που έχουν ληφθεί δε θεωρούνται ικανοποιητικά, ο Φορέας
Πιστοποίησης μπορεί να δώσει νέα διορία έως 30 ημερών για την επιβολή διορθωτικών
ενεργειών πριν την οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης.

Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται οριστική ανάκληση του
χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Η οριστική Ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη.

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον Φορέα Πιστοποίησης
όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήματα πιστοποίησης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης γνωστοποιεί την Ανάκληση στο ευρύ κοινό με δημοσίευση του
καταλόγου στην ιστοσελίδα της.
WE-Qualify WP4_ D4.4_ WE-Qualify’s Qualification Handbook for the national assessor, CYS, Created 20-01-2015, Updated 2403-15, Public

31

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, να προβάλει και να
δημοσιοποιεί το ΠΣΕΠ στην Κύπρο και στο εξωτερικό.



Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Φορέα Πιστοποίησης που συμμετέχουν
στις διαδικασίες αξιολόγησης έχουν την κατάλληλη μόρφωση, εξειδίκευση και εμπειρία
και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών, κανονισμών του Φορέα
Πιστοποίησης.



Ο Φορέας Πιστοποίησης έχει την ευθύνη της επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και
επίβλεψης των επιθεωρητών, της οργάνωσης της επιθεώρησης και της λήψης των
αποφάσεων αναφορικά με τη συμμόρφωση του Εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τις
ισχύουσες απαιτήσεις.



Ο Φορέας Πιστοποίησης παρέχει καθοδήγηση στις ομάδες επιθεώρησης και εξασφαλίζει
ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης στην εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των
προτύπων.



Ο Φορέας Πιστοποίησης γνωστοποιεί στον επιθεωρούμενο κάθε φορά τη σύνθεση της
ομάδας επιθεώρησης και προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους ή μελών αυτής εάν ζητηθεί
αιτιολογημένα.



Σε περίπτωση που ο πελάτης τεκμηριώσει παράπονα για την αντικειμενικότητα
συγκεκριμένης επιθεώρησης, ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει σε νέα επιθεώρηση με
δικά της έξοδα και διαφορετική σύνθεση ομάδας επιθεώρησης.



Ο Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με την πολιτική του διαχειρίζεται παράπονα,
διαφωνίες, παρατηρήσεις, καταγγελίες ή τυχόν ενστάσεις πελατών ή από τρίτα μέρη
αξιολογώντας την κάθε περίπτωση βάση συγκεκριμένης διαδικασίας και ενημερώνει
ανάλογα τον ενδιαφερόμενο. Την ευθύνη της διαχείρισης την έχει ο Υ.Δ.Π. ή και ο
Διευθυντής Πιστοποίησης.

13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του Φορέα
Πιστοποίησης

για

θέματα

πιστοποιήσεων

(μη

πιστοποίηση,

αναστολή-ανάκληση

πιστοποιητικών) εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης.

WE-Qualify WP4_ D4.4_ WE-Qualify’s Qualification Handbook for the national assessor, CYS, Created 20-01-2015, Updated 2403-15, Public

32

Contract N°: I EE/12/BWI/355/ SI 2.659664

Η τελική απόφαση εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της προσφυγής και η
εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Μέχρι την έκδοση αυτής σε ισχύ είναι η προηγούμενη
απόφαση.
Ο προσφεύγων ενημερώνεται για την απόφαση εντός 5 ημερών από τη λήψη τους.

Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από το Φορέα Πιστοποίησης χρεώνονται στον
υποβάλλοντα κατά περίπτωση.
14. ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Φορέα Πιστοποίησης τον
προϋπολογισμό του κόστους της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με την
καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης.
Δεν απονέμεται πιστοποιητικό αν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη πιστοποίησης.
15. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ)

Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων το οποίο
περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το
πεδίο εφαρμογής του, το Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που δυνατόν να απαιτούνται κατά περίπτωση.
16. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης μπορεί να αναθεωρείται, μερικώς ή στο σύνολό του, μόνο
με απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν γνώμης του Α.Σ.Π. του Φορέας Πιστοποίησης.

Τυχόν αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες που έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό,
καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής των στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε
περιπτώσεις διαφωνίας με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο πελάτης μπορεί εγγράφως
να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EΚΔΟΣΗ
01

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
06/03/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ)
Αρχική έκδοση κανονισμού
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