
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου κάποιο πρόσωπο να είναι επιλέξιμο για να λάβει μέρος 
στην εξέταση και δυνητικά να πιστοποιηθεί (ακολουθούνται δύο διαδρομές συμμετοχής όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων) 

 
Επίπεδο (B1) :  
Υπεύθυνος  
 
 
Α) Με βάση την 
Εμπειρία 
 
Έτη Εμπειρίας:  

5-6 έτη 
σύμφωνα με τον 
Πίνακα κριτηρίων 
κατά 2005/36/ΕΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Με βάση την 
Εκπαίδευση 
 
Έτη Εμπειρίας:  

1 έτος ως 
Υπεύθυνος 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Υποχρεωτική Εκπαίδευση  
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου με πιστοποίηση ή του διευθυντή πιστοποιημένης 
επιχείρησης, είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή πιστοποιημένης 
επιχείρησης, εφόσον ο υποψήφιος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός υπεύθυνος ποιότητας επί τουλάχιστον πέντε 
έτη.  
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  

(Δεν απαιτείται τεκμηρίωση – μόνο ΥΔ επάρκειας) 
 Γνώσεις πληροφορικής  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
Επί δύο έτη με την ιδιότητα του Υπεύθυνος ποιότητας πιστοποιημένης επιχείρησης 
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών πριν 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >40 ωρών σχετικά με την εξεταστέα ύλη  
 Γνώσεις πληροφορικής  

 
  



Επίπεδο (B2) :  
Εσωτερικός 
Επιθεωρητής 
 
Α) Με βάση την 
Εμπειρία 
 
Έτη Εμπειρίας:  

5-6 έτη 
σύμφωνα με τον 
Πίνακα κριτηρίων 
κατά 2005/36/ΕΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Με βάση την 
Εκπαίδευση 
 
Έτη Εμπειρίας:  

1 έτος ως 
Υπεύθυνος 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Υποχρεωτική Εκπαίδευση  
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
 Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 

(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου με πιστοποίηση ή του διευθυντή 
πιστοποιημένης επιχείρησης, είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή 
πιστοποιημένης επιχείρησης, εφόσον ο υποψήφιος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτός υπεύθυνος ποιότητας 
επί τουλάχιστον πέντε έτη.  
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν 

 
 6 ΑΗ Επιθεώρησης 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  

(Δεν απαιτείται τεκμηρίωση – μόνο ΥΔ επάρκειας) 
 Γνώσεις πληροφορικής  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
 Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 

(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
επί ένα έτος με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου με πιστοποίηση ή του διευθυντή πιστοποιημένης 
επιχείρησης, είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή ως μισθωτός υπεύθυνος 
ποιότητας επί τουλάχιστον δύο έτη.  
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν 

 6 ΑΗ Επιθεώρησης 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >40 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  
 Γνώσεις πληροφορικής  

 
  



Επίπεδο (C1) :  
Διευθυντής  
 
 
Α) Με βάση την 
Εμπειρία 
 
Έτη Εμπειρίας:  

5-8 έτη 
σύμφωνα με τον 
Πίνακα κριτηρίων 
κατά 2005/36/ΕΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Με βάση την 
Εκπαίδευση 
 
Έτη Εμπειρίας:  

1 έτος 
έτος ως Διευθυντής 

2 έτη 
έτος ως Υπεύθυνος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του Διευθυντή ποιότητας πιστοποιημένης επιχείρησης ή σύμβουλου 
επιχειρήσεων (με τουλάχιστόν τεκμηριωμένη ανάπτυξη 10 Συστημάτων), είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούμενου ή του Διευθυντή πιστοποιημένης επιχείρησης, εφόσον ο υποψήφιος αποδείξει ότι έχει 
ασκήσει ως υπεύθυνος ποιότητας επί τουλάχιστον πέντε έτη.  
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >24 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  

(Δεν απαιτείται τεκμηρίωση – μόνο ΥΔ επάρκειας) 
 Γνώσεις πληροφορικής  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Τριτο-βάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
Επί δύο έτη με την ιδιότητα του Διευθυντή ποιότητας πιστοποιημένης επιχείρησης 
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >120 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  
 Γνώσεις πληροφορικής  

 
  



Επίπεδο (D1) :  
Επιθεωρητής 
 
Α) Με βάση την 
Εμπειρία 
 
Έτη Εμπειρίας:  

5 έτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Με βάση την 
Εκπαίδευση 
 
 
 
Έτη Εμπειρίας:  
1 έτος  
ως επιθεωρητής ή  
2 έτη 
έτη ως Διευθυντής 
ή Υπεύθυνος 
4 έτη  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
 Α) είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα του Επιθεωρητή σε Φορείς Πιστοποίησης (ελάχιστος αριθμός ΑΗ 

επιθεωρήσεων: 20)  είτε Β) να έχει τέσσερα έτη επαγγελματικής εμπειρίας γενικά και τουλάχιστον δύο έτη σε 
κάποιο κλάδο σε πιστοποιημένο οργανισμό. (σημειώνεται ότι για κάθε επιπλέον κλαδική εξειδίκευση απαιτείται 
ένα έτος εργασιακής ενασχόλησης σε πιστοποιημένου οργανισμού) (σημειώνεται για το αιτούμενο πρότυπο) 
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. 

 Γ) Εναλλακτικά για Συστήματα: 
 Γ1) Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία αρκεί η επαγγελματική εμπειρία 1000 ΑΩ ως τεχνικός Ασφάλειας 
 Γ2) Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αρκεί η επαγγελματική εμπειρία σε οργανισμό ενός έτους ως 

Διπλωματούχος Περιβαντολόγος 
 
 Δ) 4 ΑΗ Επιθεώρησης εκ των οποίων 2 τουλάχιστον ως Συνεπιθωρητής /  (εξαιρούνται της περίπτωσης Α) (δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή) 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >40 ωρών επιθεωρητού σχετική με την εξεταστέα ύλη  
 Γνώσεις πληροφορικής  
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση   
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):  
Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δεξιότητα (βεβαίωση ή ΥΔ) 
(Απαιτείται βεβαίωση / ΥΔ από επιχείρηση ή έναρξης ατομικής επιχείρησης / 
αυτοαπασχολούμενου και πιστοποιητικό / βεβαίωση για σύστημα) 
 επί ένα έτος με την ιδιότητα του Επιθεωρητή σε Φορείς Πιστοποίησης και τουλάχιστον δύο έτη σχετικής με την 

ποιότητα εργασιακής ενασχόλησης σε κάποιο κλάδο σε πιστοποιημένο οργανισμό. (σημειώνεται ότι για κάθε 
επιπλέον κλαδική εξειδίκευση απαιτείται ένα έτος εργασιακής ενασχόλησης σε πιστοποιημένου οργανισμού) 
Η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. 

 
 4 ΑΗ ως Συνεπιθωρητής / Επιθεωρητής (δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή) 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
 Προγράμματα εκπαίδευσης >120 ωρών σχετική με την εξεταστέα ύλη  
 Γνώσεις πληροφορικής  

Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε εξετάσεις αποτελεί η επαρκής γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου.  
 

 



 


