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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε.ΣY.∆. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

1

ΣΚΟΠΟΣ

1.1

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να εκθέσει τα κριτήρια για την αποδοχή του
προσωπικού που απαιτείται να αναλάβει αξιολογήσεις για λογαριασµό του
Ε.ΣY.∆.

1.2

Το έγγραφο αυτό προσδιoρίζει τα κριτήρια για τους αξιολογητές και τους
επικεφαλής αξιολογητές, ανεξάρτητα του τοµέα της ειδικότητάς ή των σχετικών
τεχνολογιών. Όλοι οι αξιολογητές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το
Πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011 «Κατευθυντήριες οδηγίες για επιθεώρηση

συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας ή/και συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης».
1.3

Μπορούν να καθοριστούν επιπρόσθετα κριτήρια από το Ε.ΣY.∆. ανάλογα µε
την προς αξιολόγηση ειδική δραστηριότητα.

2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

2.1

Ικανότητες, προσόντα και εµπειρία

2.1.1

Οι αξιολογητές και οι εµπειρογνώµονες πρέπει να είναι τεχνικά ικανοί και να
έχουν σύγχρονη γνώση των πρότυπων µεθόδων και προδιαγραφών σε θέµατα
διακρίβωσης / δοκιµών / συστηµάτων διαχείρισης / προϊόντων /ελέγχου και
ειδικότερα σε εκείνους τους τοµείς που απαιτούνται για την άσκηση κρίσης κατά
τη διάρκεια της αξιολόγησης.

2.1.2

Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα να
επικοινωνούν αποτελεσµατικά, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

2.1.3

Οι αξιολογητές/εµπειρογνώµονες πρέπει να έχουν συνδυασµό προσόντων και
την αναγκαία εµπειρία για να µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά ως
µέλη µιας οµάδας αξιολόγησης.

2.1.4

Οι αξιολογητές

πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε συµφέρον , που να

σχετίζεται µε τον αιτούντα (εµπορικό, οικονοµικό ή άλλο) , που µπορεί να τους
κάνει να ενεργούν χωρίς αντικειµενικότητα ή χωρίς αµεροληψία. Οι αξιολογητές
δεν πρέπει να έχουν προσφέρει συµβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες στον
αιτούντα φορέα , που µπορεί να υποβαθµίσουν τη διαδικασία και την απόφαση
για διαπίστευση. Οποιαδήποτε σχέση σαν κι αυτή, πρέπει να δηλώνεται στο
Ε.ΣY.∆.
2.1.5

Σαν γενικό κανόνα, ένας αξιολογητής / εµπειρογνώµονας συνήθως αναµένεται
να κατέχει τουλάχιστον 8 βαθµούς , µε βάση το βαθµολογικό σύστηµα που
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καθορίζεται στο Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου , όπου περιλαµβάνονται
τουλάχιστον 1 βαθµός σε προσόντα και το λιγότερο 6 βαθµούς σε εµπειρία.
2.1.6

Οι αξιολογητές πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον σε 2 αξιολογήσεις ως
παρατηρητές πριν αναλάβουν αξιολογήσεις για λογαριασµό του Ε.ΣY.∆.

2.2
2.2.1

Κατάρτιση
Οι αξιολογητές εκπαιδεύονται στο βαθµό που να διασφαλίζεται η ικανότητά τους
στις δεξιότητες που απαιτούνται για αξιολόγηση. Τα ακόλουθα θεωρούνται ως
ιδιαίτερα απαραίτητα :
(α)

η γνώση και η κατανόηση του κατά περίπτωση σχετικού προτύπου:
Κριτήρια ∆ιαπίστευσης ΕΣY∆ ΚΡΙΤΗΡΙΑ , πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO/IEC
17025, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, ΕΛΟΤ EN 45011, ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17021, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, σχετικές οδηγίες των
EA/ILAC/IAF , Κανονισµός EMAS , πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9000 , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011

και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14000 , τους

κανονισµούς του φορέα διαπίστευσης και τυχόν άλλες σχετικές
διατάξεις,
(β)

η δεξιότητα στις τεχνικές αξιολόγησης, της εξέτασης, υποβολής
ερωτήσεων , και σύνταξης εκθέσεων,

(γ)

η γνώση και η κατανόηση των σχετικών διατάξεων των διαδικασιών
διαπίστευσης και των απαιτήσεων διαπίστευσης,

(δ)

η γνώση της σχετικής µεθόδου αξιολόγησης και των εγγράφων
αξιολόγησης.

2.2.2

Όλοι οι αξιολογητές πρέπει να λαµβάνουν µέρος και να ολοκληρώνουν
επιτυχώς το Πρόγραµµα Κατάρτισης Αξιολογητή του Ε.ΣY.∆., ή αντίστοιχη
αναγνωρισµένη κατάρτιση, πριν αναλάβουν αξιολογήσεις για λογαριασµό του
Ε.ΣY.∆.

3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

3.1

∆εξιότητες, προσόντα και εµπειρία

3.1.1

Οι

Επικεφαλής

Αξιολογητές,

επιπρόσθετα

προς

τις

απαιτήσεις

που

καθορίζονται για τους αξιολογητές, πρέπει να διαθέτουν:
(α)

τον συνδυασµό δεξιοτήτων, προσόντων και την αναγκαία εµπειρία για
να µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά ως επικεφαλής οµάδων
αξιολόγησης,
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(β)

λεπτοµερή γνώση των συστηµάτων ποιότητας και της εφαρµογής τους
σε

εργαστήρια

/

φορείς

ελέγχου

/

φορείς

πιστοποίησης

/

περιβαλλοντικούς επαληθευτές,
(γ)

λεπτοµερή γνώση των Κριτηρίων ∆ιαπίστευσης, των Κανονισµών και
άλλων σχετικών απαιτήσεων για να µπορούν να ασκούν κρίση έναντι
αυτών των απαιτήσεων,

(δ)

δεξιότητα στις τεχνικές
ερωτήσεων ,

αξιολόγησης, της εξέτασης, υποβολής

και σύνταξης εκθέσεων, γνώση των µεθόδων

αναγνώρισης και παρακολούθησης διορθωτικών ενεργειών µετά από
τα πορίσµατα της αξιολόγησης, και των τεχνικών επιτήρησης
εργαστηρίων

/

φορέων

ελέγχου

/

φορέων

πιστοποίησης

/

περιβαλλοντικών επαληθευτών.
3.1.2

Οι Επικεφαλής Αξιολογητές εργαστηρίων πρέπει να είναι επίσης τεχνικά ικανοί
και να έχουν σύγχρονη γνώση των πρότυπων µεθόδων και προδιαγραφών
σχετικά µε διακριβώσεις / δοκιµές στους τοµείς όπου χρειάζεται

να ασκούν

κρίση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
3.1.3

Σαν γενικό κανόνα, ο Επικεφαλής Αξιολογητής

αναµένεται να κατέχει

τουλάχιστο 10 βαθµούς µε βάση το σύστηµα βαθµολογίας που καθορίζεται στο
Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου (µε τουλάχιστο 2 βαθµούς από προσόντα
και τουλάχιστο 7 βαθµούς από εµπειρία).

3.1.4

Ο Αξιολογητής προκειµένου να ορισθεί Επικεφαλής Αξιολογητής σε ένα
πρότυπο διαπίστευσης, θα πρέπει:
α) να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα κατάρτισης στο συγκεκριµένο
πρότυπο διαπίστευσης,
β)

να

έχει

συµµετάσχει

σε

τουλάχιστον

4

αξιολογήσεις

εντός

των

προηγούµενων 3 ετών, µία από τις οποίες θα πρέπει να έχει κάνει κατά τον
χρόνο πριν από τον ορισµό του.
γ) να έχει συµµετάσχει τουλάχιστον σε 1 αξιολόγηση στο συγκεκριµένο πρότυπο
ως δόκιµος Επικεφαλής Αξιολογητής. Ο Επικεφαλής Αξιολογητής της
συγκεκριµένης οµάδας αξιολόγησης ενεργεί και ως αξιολογητής αξιολογητών,
για την αξιολόγηση του Αξιολογητή ως δόκιµου Επικεφαλής Αξιολογητή,
κατόπιν ενηµέρωσης του από την Υπηρεσία. Μετά την αξιολόγηση, ο
Επικεφαλής Αξιολογητής υποβάλλει έκθεση σύµφωνα µε το έντυπο ΕΣY∆
ΕΑ_ΕΑ-Φ και ΕΑ_ΕΑ-Ε κατά περίπτωση (∆ιαδικασία ΕΣΥ∆ ∆Α-04) για τον
Αξιολογητή.
δ) Να υπάρχει θετική εισήγηση βάσει των σηµείων α,β,γ της παρ.3.1.4 από την
αρµόδια τεχνική επιτροπή για τον ορισµό του Αξιολογητή ως Επικεφαλής
Αξιολογητή.
στ) Να εγκρίνεται η εισήγηση από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης
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3.1.5

Προκειµένου Μέλος της Υπηρεσίας να ορισθεί Επικεφαλής Αξιολογητής σε ένα
πρότυπο διαπίστευσης, θα πρέπει:
α) να είναι Μέλος της Υπηρεσίας για τουλάχιστον ένα χρόνο,
β) να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραµµα κατάρτισης στο συγκεκριµένο
πρότυπο διαπίστευσης,
γ) να έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον

4

πλήρεις αξιολογήσεις στο

συγκεκριµένο πρότυπο διαπίστευσης ως παρατηρητής Επικεφαλής Αξιολογητή,
δ) να έχει συµµετάσχει τουλάχιστον σε 1 αξιολόγηση στο συγκεκριµένο
πρότυπο ως δόκιµος Επικεφαλής Αξιολογητής. Ο Επικεφαλής Αξιολογητής της
συγκεκριµένης οµάδας αξιολόγησης ενεργεί και ως αξιολογητής αξιολογητών,
για την αξιολόγηση του Μέλους της Υπηρεσίας ως δόκιµου Επικεφαλής
Αξιολογητή, κατόπιν ενηµέρωσης του από την Υπηρεσία. Μετά την αξιολόγηση,
ο Επικεφαλής Αξιολογητής υποβάλλει έκθεση σύµφωνα µε το έντυπο ΕΣY∆
ΕΑ_ΕΑ-Φ και ΕΑ_ΕΑ-Ε κατά περίπτωση (∆ιαδικασία ΕΣΥ∆ ∆Α-04) για το µέλος
της Υπηρεσίας.
ε) Να υπάρχει θετική εισήγηση βάσει των σηµείων α,β,γ,δ της παρ.3.1.5 από
την αρµόδια τεχνική επιτροπή για τον ορισµό του Μέλους της Υπηρεσίας ως
Επικεφαλής Αξιολογητή.
στ) Να εγκρίνεται η εισήγηση από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης
3.1.6

Στις περιπτώσεις που το Μέλος της Υπηρεσίας είναι ήδη Επικεφαλής
Αξιολογητής

σε

ένα

πρότυπο

διαπίστευσης,

προκειµένου

να

γίνει

Επικεφαλής Αξιολογητής σε άλλο πρότυπο διαπίστευσης, ισχύουν µόνο τα
σηµεία (α), (β) και (στ)

της παραγράφου 3.1.5 σε συνδυασµό µε την

προϋπόθεση να υπάρχει θετική εισήγηση από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.ΣΥ.∆ προς το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.
3.1.7

Τα Μέλη της Υπηρεσίας δύνανται να αποκτήσουν κωδικούς τεχνικής επάρκειας
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) σε πεδία τεχνικής επάρκειας που διαθέτουν αποδεδειγµένη πρακτική
εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον για 2 έτη κατά την τελευταία πενταετία,
β) σε πεδία τεχνικής επάρκειας τα οποία να µπορούν να τεκµηριωθούν είτε από
τη βασική επιστηµονική εκπαίδευση είτε από εξειδικευµένες µεταπτυχιακές
σπουδές και στα οποία δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική µεταβολή της τεχνολογίας
Τα εν λόγω πεδία θα πρέπει να προσδιορίζονται τεκµηριωµένα από τις
αντίστοιχες Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές.

3.2

Κατάρτιση

3.2.1

Οι Επικεφαλής Αξιολογητές

πρέπει να έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα

κατάρτισης, όπως καθορίζεται για τους αξιολογητές στην παράγραφο 2.2 του
παρόντος εγγράφου.
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4

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

4.1

Οι οργανισµοί που παρέχουν αξιολογητές / επικεφαλής αξιολογητές ή, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ανάµιξη φορέα, τα ίδια τα άτοµα είναι υπεύθυνα
για την παροχή αποδείξεων ικανότητας ως αξιολογητές / επικεφαλής
αξιολογητές στο Ε.ΣY.∆. Τηρούνται στοιχεία προσόντων, εµπειρίας, κατάρτισης
και επίδοσης. Τα στοιχεία αυτά

διατηρούνται ενηµερωµένα για τον κάθε

αξιολογητή / επικεφαλής αξιολογητή και διατίθενται στο Ε.ΣY.∆., εφόσον
ζητηθούν. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν, το κάθε άτοµο είναι:
(α)

όνοµα και διεύθυνση,

(β)

ηµεροµηνία γεννήσεως,

(γ)

σχέση µε τον φορέα και θέση σ' αυτόν.

(δ)

προσόντα µόρφωσης,

(ε)

τρέχοντα επαγγελµατικά προσόντα,

(στ)

εργασιακή εµπειρία µε αντίστοιχες ηµεροµηνίες,

(ζ)

κατάρτιση αξιολογητή και αποτέλεσµα τυχόν σχετικής εξέτασης ή
αξιολόγησης µε ηµεροµηνίες,

(η)

κατάρτιση στην διασφάλιση της ποιότητας, διακρίβωση, δοκιµές, EMS,
πιστοποίηση προϊόντος, πιστοποίηση προσωπικού, έλεγχο ή άλλο
σχετικό αντικείµενο,

(θ)

λεπτοµέρειες συµµετοχής σε αξιολογήσεις (στοιχεία από αξιολογήσεις
του Ε.ΣY.∆. είναι εµπιστευτικά στο Ε.ΣY.∆., στον φορέα και στο
συγκεκριµένο αξιολογητή),

(ι)

τοµείς διακρίβωσης , δοκιµών, πιστοποίησης ή ελέγχου στους οποίους
υπάρχει ικανότητα αξιολόγησης,

(ια)

υπογραφή προϊσταµένου ή άµεσου διευθυντικού στελέχους που
επικυρώνει την ακρίβεια των προσφερόµενων πληροφοριών,

(ιβ)

ηµεροµηνία της πιο πρόσφατης ενηµέρωσης των αρχείων,

(ιγ)

φορέας ή άτοµο υπεύθυνο για την ενηµέρωση των στοιχείων.

4.2 Η τεχνική ικανότητα των αξιολογητών και των εµπειρογνωµόνων εργαστηρίων θα σχετίζεται
µε συγκεκριµένες κατηγορίες δοκιµών ή διακριβώσεων.
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4.3 Η τεχνική ικανότητα των αξιολογητών και των εµπειρογνωµόνων φορέων πιστοποίησης /
ελέγχου θα σχετίζεται µε το συγκεκριµένο πρότυπο διαπίστευσης ως
ακολούθως:
•

Για τα Πρότυπα ISO/IEC 17020 και ΕΝ 45011 : ανά κατηγορία
προϊόντων ή ανά τυποποιητικό έγγραφο.

•

Για το Πρότυπο ISO/IEC 17021 : ανά τοµέα ΕΑ/ NACE / Υποτοµέα/
Κατηγορία, ανάλογα µε τα προβλεπόµενα από τις αντίστοιχες
Κατευθυντήριες Οδηγίες για κάθε πεδίο.

5.
5.1

•

Για τον Κανονισµό EMAS: ανά κωδικό NACE

•

Για το Πρότυπο EN ISO/IEC 17024: ανά δραστηριότητα

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Η διατήρηση της ικανότητας των αξιολογητών / επικεφαλής αξιολογητών
εξαρτάται από τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια που καθορίζονται
στις Ενότητες 2 και 3 ανωτέρω. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (το Ε.ΣY.∆., οι
οργανισµοί που προσφέρουν τους αξιολογητές / επικεφαλής αξιολογητές και τα
ίδια τα άτοµα) έχουν την ευθύνη να ανασκοπούν συνεχώς τη συµµόρφωση των
αξιολογητών / επικεφαλής αξιολογητών µε τα κριτήρια και, συγκεκριµένα, πριν
από την απασχόλησή τους σε οποιαδήποτε περίπτωση αξιολόγησης. Αποτελεί
ευθύνη των αξιολογητών να διατηρήσουν την τεχνική τους ικανότητα και γνώση
µε τις πρότυπες µεθόδους και τις προδιαγραφές για διακρίβωση / δοκιµές /
συστήµατα διαχείρισης / προϊόντων / έλεγχο.

5.2

Αποτελεί απαίτηση για τη διατήρηση της ικανότητας αποδοχής του αξιολογητή
όπως οι αξιολογητές / επικεφαλής αξιολογητές εξασφαλίζουν ότι είναι ενήµεροι
και ότι υλοποιούν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στην πολιτική του Ε.ΣY.∆., τις
απαιτήσεις και τους κανονισµούς. Αυτό µπορεί να απαιτεί την παρακολούθηση
ηµερίδων / σεµιναρίων που οργανώνονται από το Ε.ΣY.∆.

5.3

Το Ε.ΣY.∆. µπορεί, µέσω του προγράµµατός του για παρακολούθηση της
επίδοσης των αξιολογητών να διατηρεί ή να ακυρώνει την αποδοχή ενός
αξιολογητή / επικεφαλής

αξιολογητή, ή να απαιτεί νέα κατάρτιση ή νέα

αξιολόγηση. Μια τέτοια επαναξιολόγηση πρέπει να τεκµηριώνεται.
5.4

Σε

κάθε

περίπτωση,

κάθε

επικεφαλής

αξιολογητής,

αξιολογητής

ή

εµπειρογνώµονας διατηρεί την τεχνική του ικανότητα στα αντικείµενα στα οποία
έχει απασχοληθεί τα τρία

6 τελευταία έτη. Για τη διατήρηση της τεχνικής

ικανότητας πέραν των 6 ετών θα πρέπει να υπάρχει τεκµηριωµένη απόφαση
της αρµόδιας Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους
όπως: ρυθµός εξέλιξης της επιστήµης και της τεχνολογίας στο συγκεκριµένο
αντικείµενο, αλλαγές στη νοµοθεσία, αλλαγές στα πρότυπα.
5.5

Οι Επικεφαλής Αξιολογητές/ Αξιολογητές δύνανται να διατηρούν της τεχνικής
τους επάρκεια στα τεχνικά αντικείµενα που έχουν διενεργήσει τουλάχιστον 6
αξιολογήσεις κατά την τελευταία τριετία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βαθµολόγηση των προσόντων
και της εµπειρίας των αξιολογητών και των επικεφαλής αξιολογητών
Η βαθµολογία χρησιµοποιείται για να προσφέρει ένα πρώτο µέτρο για τη µέτρηση της ικανότητας
του υποψήφιου για καθήκοντα αξιολόγησης. Πάντοτε

συµπληρώνεται από τη γνώση που

αποκτάται από τυχόν συνεντεύξεις, την επίδοση σε σειρές µαθηµάτων και την προσωπική
επαφή.
Οι αξιολογητές συνήθως αναµένεται να διαθέτουν τουλάχιστο συνολικό άθροισµα 8 βαθµών µε
τουλάχιστο 1 βαθµό να προέρχεται από προσόντα και τουλάχιστο 6 βαθµούς να προέρχονται
από εµπειρία.
Οι Επικεφαλής Αξιολογητές

αναµένεται να διαθέτουν τουλάχιστο συνολικό άθροισµα 10

βαθµών, µε τουλάχιστο 2 βαθµούς να προέρχονται από προσόντα και τουλάχιστο 7 βαθµούς να
προέρχονται από εµπειρία.
Προσόντα
(i)

Βαθµολογία
Αναγνωρισµένο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος σε σχετική
επιστηµονική/ τεχνολογική/ περιβαλλοντική κατηγορία,
2 βαθµοί
ή

(ii)

Αναγνωρισµένο πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος σε σχετική
τεχνολογική/ περιβαλλοντική κατηγορία,
1 βαθµός

(iii)

Πρόσθετη εξειδίκευση στα προς αξιολόγηση αντικείµενα
1 βαθµός.

Σύνολο βαθµών για προσόντα : _____________________________
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Εµπειρία
(i)

Βαθµολογία
Πρακτική εµπειρία στην επιστήµη,

την τεχνολογία, την παραγωγή, τις

κατασκευές ή τη συντήρηση και µε την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εµπειρία του
υποψήφιου αξιολογητή θα σχετίζεται µε το αντικείµενο αξιολόγησης της
συµµόρφωσης.
1 βαθµός για κάθε χρόνο εµπειρίας µε µέγιστο αριθµό τους 5 βαθµούς.
(ii)

Εάν 2 ή περισσότερα χρόνια αυτής της εµπειρίας είναι στη διακρίβωση /
δοκιµές /έλεγχο/ συστήµατα διαχείρισης/ πρότυπα προϊόντος ή άλλες πλευρές
στην διασφάλιση της ποιότητας,
2 πρόσθετοι βαθµοί.
ή,
Εάν τα παραπάνω αποχτήθηκαν σε θέση ευθύνης, σχετική µε αυτά,
3 πρόσθετοι βαθµοί.

(iii)

Εάν 2 ή περισσότερα χρόνια αυτής της εµπειρίας ήταν σε θέση υπευθύνου
σχεδιασµού και ανάπτυξης αντίστοιχου προϊόντος,
1 πρόσθετος βαθµός.

(iv)

Εάν η εµπειρία ήταν στην επιθεώρηση συστηµάτων διαχείρισης, ακόµη
1 πρόσθετος βαθµός.
ή,
Εάν

2 ή περισσότερα χρόνια αυτής της εµπειρίας ήταν στην αξιολόγηση

εργαστηρίων διακρίβωσης / δοκιµών ή φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου ως
προς πρότυπο διαπίστευσης αναγνωρισµένο από το Ε.ΣY.∆.,
2 πρόσθετοι βαθµοί.
(v)

Για τους ήδη αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆.,
1 πρόσθετος βαθµός για κάθε χρόνο εµπειρίας ως αξιολογητής του Ε.ΣΥ.∆., µε
µε µέγιστο τους 3 βαθµούς.
Σύνολο βαθµών για εµπειρία:__________________

Σύνολο βαθµών

(Πείρα + Προσόντα):_____________________
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Μέρος Β
Αντιστοίχηση προσόντων µε τα πρότυπα διαπίστευσης
Τα απαιτούµενα προσόντα για τους αξιολογητές / εµπειρογνώµονες για κάθε πρότυπο
διαπίστευσης προσδιορίζονται ενδεικτικά στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.
Η αρµόδια Τεχνική Επιτροπή εξετάζει τα προσόντα και την εµπειρία του κάθε αξιολογητή και
προσδιορίζει

τους

τοµείς

διαπίστευσης,

στους

οποίους

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί,

συµπληρώνοντας και τηρώντας επίκαιρους τους Πίνακες ∆Α02-Ε1/2-Α.
Πίνακας 1
Προσόντα αξιολογητών για τα Πρότυπα ISO/IEC 17020/ ΕΝ 45011
Κατηγορία Προϊόντων /

Προσόντα

Τυποποιητικό Έγγραφο

(διπλωµατούχοι / πτυχιούχοι)

Μηχανές

Μηχανικοί (1)

Εξοπλισµοί υπό πίεση
Ανυψωτικά
Κανονισµός ADR
Μεταλλικές κατασκευές
Πλοία, Σκάφη αναψυχής

Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί πλοίων

Συσκευές αερίων καυσίµων

Μηχανικοί (1) , Χηµικοί

Λέβητες ζεστού νερού
Πυροσβεστήρες
Ηλεκτρικές συσκευές /

Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί,

Ηλεκτρολογικό υλικό

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

Οδηγία EMC

Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Φυσικοί

Ιατρικά Μηχανήµατα

Μηχανικοί (1), Χηµικοί, Φυσικοί

∆οµικά υλικά

Μηχανικοί (1), Πολιτικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Αρχιτέκτονες

Κανονισµός GLOBALGAP

Γεωπόνοι

Κανονισµός Βιολογικών

Γεωπόνοι, Κτηνίατροι

Προϊόντων
Φάρµακα

Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Φαρµακοποιοί, Βιολόγοι

(1) Αναφέρονται : ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί,
Αεροναυπηγοί και Χηµικοί Μηχανικοί.
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Πίνακας 2
Προσόντα αξιολογητών για το Πρότυπο ISO/IEC 17021
Κωδικός

Τοµέας ΕΑ

Προσόντα

ΕΑ

(διπλωµατούχοι / πτυχιούχοι)

1

Γεωργία, Θήρα ∆ασοκοµία και

2

Ορυχεία

Αλιεία

Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Ιχθυολόγοι,
∆ασολόγοι, Γεωτεχνικοί
Μεταλλειολόγοι, Γεωλόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί,
Χηµικοί

3

Παραγωγή τροφίµων , ποτών
και καπνού

Γεωπόνοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι,
Κτηνίατροι, Ειδικοί Τροφίµων, Μηχανικοί
Παραγωγής

4

Παραγωγή Υφασµάτων κα
υφασµάτινων ειδών

5

Παραγωγή δέρµατος και

Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Μηχανικοί Παραγωγής,
Κλωστοϋφαντουργοί
Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Μηχανικοί Παραγωγής

δερµάτινων ειδών
6

Παραγωγή ξύλου και
προϊόντων ξύλου

7

Παραγωγή χαρτοπολτού ,

Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Μηχανικοί Παραγωγής,
Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι
Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Μηχανικοί Παραγωγής

χάρτου και χάρτινων ειδών
8

∆ιαφήµιση

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μεταλλειολόγοι,
Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί Μηχανικοί,
Χηµικοί

9

Εκτυπώσεις και συναφείς
δραστηριότητες.
Αναπαραγωγή µέσων

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,
Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί
Μηχανικοί, Χηµικοί

καταγραφής δεδοµένων.
10

Παραγωγή οπτάνθρακα και
παραγώγων . Παραγωγή

Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί,
Τεχνολόγοι Πετρελαίου

προϊόντων εξ απόσταξης
πετρελαίου
11

Επεξεργασία Πυρηνικών

Πυρηνικοί Φυσικοί, Φυσικοί Μηχανικοί

καυσίµων
12

Παραγωγή Χηµικών , χηµικών

Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί

προϊόντων και τεχνικών ινών.
13

Παραγωγή φαρµακευτικών
,κλινικών και βοτανολογικών

Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Φαρµακοποιοί,
Βιολόγοι, Κτηνίατροι

προϊόντων
14

Παραγωγή ελαστικών και

Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί

πλαστικών προϊόντων
15

Παραγωγή άλλων µη

Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί

µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων , εκτός της
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παραγωγής τσιµέντου ,
ασβέστη και γύψου και της
παραγωγής ειδών από
σκυρόδεµα , γύψο και
τσιµέντου.
16

Παραγωγή τσιµέντου ,ασβέστη

Μηχανολόγοι, Πολιτικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί

και γύψου και παραγωγή
ειδών από σκυρόδεµα , γύψο
και τσιµέντο.
17

Παραγωγή βασικών µετάλλων
και κατασκευή µεταλλικών

Μηχανολόγοι, Μεταλλειολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί,
Χηµικοί

προϊόντων.
18

Κατασκευή Μηχανών και
εξοπλισµού που δεν

19

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,
Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί

κατηγοριοποιούνται αλλού.

Μηχανικοί

Κατασκευή Ηλεκτρικού και

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,

οπτικού εξοπλισµού.

Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί Μηχανικοί,
Φυσικοί

20

Κατασκευή και επισκευή
πλοίων και σκαφών.

21

Κατασκευή Αεροπλάνων και

Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί
Πλοίων
Αεροναυπηγοί

∆ιαστηµόπλοιων.
22

Άλλοι εξοπλισµοί µεταφορών.

23

Κατασκευές που δεν
κατηγοριοποιούνται αλλού.

Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,
Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί
Μηχανικοί, Χηµικοί

24

Ανακύκλωση.

Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί,
Περιβαντολόγοι

25

Παραγωγή και διανοµή

26

Παραγωγή αερίου. ∆ιανοµή

Ηλεκτρικής ενέργειας.

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,
Μηχανικοί
Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί

αερίων καυσίµων µέσω
αγωγών.
27

Προµήθεια ατµού και ζεστού

Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι

νερού. Συλλογή , καθαρισµός
και διανοµή νερού.
28

Κατασκευές

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί, Πολιτικοί,
Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι Μηχανικοί

29

Εµπορία και διάθεση

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,

οχηµάτων .Επισκευές

Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί

αυτοκινήτων ,

Μηχανικοί, Χηµικοί, Οικονοµικών Σχολών

µοτοποδηλάτων .Οικιακά είδη
30

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Γεωπόνοι, Χηµικοί Μηχανικοί, Χηµικοί, Βιολόγοι,
Κτηνίατροι, Ειδικοί Τροφίµων
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31

Μεταφορά αποθήκευση και
επικοινωνία

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί,
Μεταλλειολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Χηµικοί
Μηχανικοί, Χηµικοί, Οικονοµολόγοι

32

Οικονοµικές διαµεσολαβήσεις .

Οικονοµολόγοι, Νοµικοί

Κτηµατοµεσιτικές
δραστηριότητες. Ενοικιάσεις
µηχανών και εξοπλισµού
χωρίς χειριστή και είδη
προσωπικής και οικιακής
χρήσης.
33

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
συναφείς δραστηριότητες.

34

Έρευνα και ανάπτυξη.

Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μαθηµατικοί, Φυσικοί,
Οικονοµολόγοι µε εξειδίκευση στην πληροφορική
Με αντίστοιχο δίπλωµα ή πτυχίο

Αρχιτεκτονικές και
Μηχανολογικές
δραστηριότητες και συναφείς
Τεχνικές συµβουλευτικές
υπηρεσίες.
35.1

Άλλες επιχειρηµατικές

Οικονοµολόγοι, Νοµικοί, πτυχιούχοι Παντείου

δραστηριότητες.
35.2

Τεχνικές δοκιµές και

Με αντίστοιχο δίπλωµα ή πτυχίο

αναλύσεις.
ΑΕΙ

36

∆ηµόσια διοίκηση και Αµυνα.

37

Εκπαίδευση.

38

Υγεία και κοινωνική µέριµνα.

Ιατροί, Κτηνίατροι

39.1

∆ιάθεση βιολογικής λάσπης

Γεωπόνοι, Μηχανολόγοι, Χηµικοί Μηχανικοί,

και λυµάτων και συναφείς

Χηµικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Περιβαντολλόγοι

ΑΕΙ (µε αντίστοιχη εκπαιδευτική εµπειρία)

δραστηριότητες.
39.2-39.5

∆ραστηριότητες µελών

ΑΕΙ

Οργανισµών , Πολιτιστικών ,
Αθλητικών και άλλων. Οικιακοί
βοηθοί.
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Πίνακας 3
Προσόντα αξιολογητών για τo Πρότυπo ISO/IEC 17025
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
Τοµέας

Προσόντα

Περιγραφή

(διπλωµατούχοι / πτυχιούχοι)

Ηλεκτρικές µετρήσεις : dc & lf
Ηλεκτρικές µετρήσεις : rf &

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Φυσικοί

µικροκύµατα

Μετρήσεις µηχανικές & δύναµης

Μηχανικοί*, Φυσικοί

Μετρήσεις σκληρότητας
Μετρήσεις επιταχυνσιοµετρίας Μετρήσεις
µάζας
∆ιαστασιακές µετρήσεις
Μετρήσεις ακουστικής
Ρευστά : Μετρήσεις ροής, πίεσης, ιξώδους και

Φυσικοί, Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί,

πυκνότητας

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί

Μετρήσεις υγρασίας

Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί

Μετρήσεις θερµοκρασίας
Οπτικές µετρήσεις

Φυσικοί

Μετρήσεις µαγνητικής ροής
Μετρήσεις οπτικών ινών
Μετρήσεις ακτινοβολίας

Φυσικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

Μετρήσεις θερµικής αγωγιµότητας

Φυσικοί, Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί,

Χηµική ανάλυση και υλικά αναφοράς

Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

* Συµπεριλαµβάνονται : ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μεταλλειολόγοι,
Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και Χηµικοί Μηχανικοί.
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Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
Πίνακας 4
Προσόντα αξιολογητών για τα Πρότυπo ISO/IEC 17025
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Τοµέας

Προσόντα

Περιγραφή

Ακουστικές

(διπλωµατούχοι / πτυχιούχοι)
Φυσικοί, Μηχανικοί*

Βαλλιστικές
∆ιαστασιακές
Φυσικές
Περιβαλλοντικές

Φυσικοί, Μηχανικοί*, Χηµικοί, Μηχανικοί
Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγοι

Επίδοσης

Φυσικοί, Μηχανικοί*, Χηµικοί

Πυρός
Ασφάλειας
∆ιάβρωσης
∆ειγµατοληψίας

Όλοι οι κλάδοι ανάλογα µε το αντικείµενο

Χηµικές

Χηµικοί, Χηµικοί Μηχανικοί,

Υγείας και υγιεινής

Χηµικοί, Μικροβιολόγοι, Υγιεινολόγοι, Χηµικοί

Μικροβιολογικές

Μηχανικοί, Βιοχηµικοί, Κλινικοί Χηµικοί,
Βιολόγοι, Κτηνίατροι

Ηλεκτρικές
Ηλεκτροµαγνητικής

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί
συµβατότητας

Γεωλογικές

Μηχανικοί, Φυσικοί
Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Μηχανικοί Ορυκτών
Πόρων

Τεχνολογίας πληροφοριών και

Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και

τηλεπικοινωνιών

Πληροφορικής, Μαθηµατικοί, Ηλεκτρολόγοι,
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

Μηχανικές

Μηχανικοί, Φυσικοί

Μεταλλουργικές
Μη καταστροφικές
* Συµπεριλαµβάνονται : ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μεταλλειολόγοι, Πολιτικοί
Μηχανικοί, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί και Χηµικοί Μηχανικοί.
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