ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και της θεσμοθέτησης των
ρυθμιστικών κανόνων για την ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων,
προτείνεται πλέον από την πολιτεία η εφαρμογή των μηχανισμών διαπίστευσης και
πιστοποίησης ως βασικών εργαλείων για την επιβεβαίωση των γνώσεων και
ικανοτήτων (προσόντων) των επαγγελματιών.
Σύμφωνα με το πρόσφατα διαμορφωθέν θεσμικό πλαίσιο, η δραστηριότητα της
πιστοποίησης επαγγελματιών δύναται να ασκείται και από φορείς πιστοποίησης, οι
οποίοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι, βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων, από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
Η διαπίστευση και η πιστοποίηση αποτελούν διεθνώς αναγνωρισμένους
μηχανισμούς για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων από φορείς
πιστοποίησης και επαγγελματίες, υπηρεσιών. Μέσω της διαπίστευσης και
πιστοποίησης παρέχεται ο απαιτούμενος βαθμός εμπιστοσύνης προς την πολιτεία και
τα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι οι υπηρεσίες φορέων και επαγγελματιών παρέχονται
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και προδιαγραφές.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί εξειδικευμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ και για τα επαγγέλματα του εκτιμητή ακινήτων και του αναλογιστή.
Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.), ως ο εθνικός οργανισμός
διαπίστευσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765:2008, με αρμοδιότητα,
μεταξύ άλλων, τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσώπων (επαγγελματιών) έχει
ήδη αναπτύξει τις απαραίτητες διαδικασίες και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία
ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις
απαιτήσεις της πολιτείας. Επισημαίνεται ότι το Ε.Σ.Υ.Π. έχει ήδη διαπιστεύσει φορείς
πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, εκτιμητών ακινήτων, καθαριστών,
συγκολλητών, τεχνιτών δομικών έργων, κ.λ.π.
Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, που έρχεται να ικανοποιήσει σχετικές
υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώθηκε
κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών των αρμόδιων κρατικών φορέων και αρχών,
συμπεριλαμβανομένου του Ε.Σ.Υ.Π. και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.
Η Διοίκηση του Ε.Σ.Υ.Π. αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του θεσμικού
πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών και απελευθέρωσης των επαγγελμάτων για την
αναπτυξιακή πορεία της εθνικής μας οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας
δεσμεύεται ότι το Ε.ΣΥΠ. θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στο έργο της
πολιτείας.
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