
Το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων 

Στην οργανωτική δομή του ΕΛΙΠΥΚΑ λειτουργεί η Επιτροπή Εκπαίδευσης (μεταξύ 
άλλων 7 Επιτροπών), βασική οντότητα της οποίας είναι το Συμβούλιο 
Πιστοποιήσεων. 

Το ΕΛΙΠΥΚΑ συστήνει το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων για την αποτελεσματική 
Εποπτεία και ∆ιοίκηση του Συστήματος Πιστοποίησης Προσώπων στα 
προσφερόμενα Ειδικά Πεδία Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης (ΕΠΕΕ) ώστε αυτό να 
παράγει τα προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη και να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του.  

Σκοπός του Συμβουλίου Πιστοποιήσεων, είναι η ανάληψη της κεντρικής ευθύνης, 
και επίβλεψης για την αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων, 
τη διαφάνεια, τη διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων, όπως επίσης και την εν 
γένει αξιολόγηση των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση 
του  Συστήματος (Διεργασίας)   Πιστοποίησης, με έμφαση στο Γενικό Κανονισμό 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Προσώπων (ΓΚΑΠΠ) και τους Ειδικούς 
Κανονισμούς για κάθε ΕΠΕΕ.  
 
Η σύνθεση του Συμβουλίου Πιστοποιήσεων διασφαλίζει την αμεροληψία 
αναφορικά με τη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την κατά το δυνατόν 
ισοδύναμη και δίκαιη αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων μερών, που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες Πιστοποίησης, χωρίς κάποιο από τα συμμετέχοντα 
μέρη ή συμφέροντα να κυριαρχεί ή να δεσπόζει. 
 
Το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων συμμετέχουν: 

 Ένας εκπρόσωπος από Ακαδημαϊκό Ίδρυμα,  
 Ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι 

Επαγγελματικών/Επιχειρηματικών  Φορέων, ώστε να 
μεταφέρεται η εικόνα και η άποψη της αγοράς. 

 Θεσμικός Εκπρόσωπος, ή Εκπρόσωπος Δημόσιας Αρχής (εφ’ όσον 
είναι εφικτό) και 

 Εκπρόσωπος του ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ  ή και μέλους αυτού 
 
Το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων, εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ, στην 
οποίαν επίσης ορίζεται ποιος είναι ο Συντονιστής του και ο Αναπληρωτής αυτού. 
Η αριθμητική σύνθεσή του δεν είναι κατ’ ανάγκη σταθερή, μπορεί να 
αυξομειώνεται, αναλόγως των αναγκών και της διαθεσιμότητας προσώπων για τη 
στελέχωσή του, πάντα με απόφαση του ΔΣ. Σε κάθε όμως περίπτωση δε μπορεί ο 
αριθμός των μελών να είναι μικρότερος των τριών.  

Η επιλογή των προσώπων γίνεται με πολλαπλά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά): 

 τεχνική και γνωστική επάρκεια 
 άριστη ικανότητα στην επικοινωνία 
 η ικανότητα συνεργασίας 
 η επίγνωση της υψηλής ευθύνης 
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 επαγγελματική διάκριση 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης ενημερώνει για κάθε απόφασή του ή με τυχόν 
εκθέσεις του για ενδεχόμενες αλλαγές, βελτιώσεις κινδύνους κλπ, την Επιτροπή 
Εκπαίδευσης του ΕΛΙΠΥΚΑ, το ∆Σ και το Γενικό Διευθυντή. 
 
Το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων δε συμμετέχει στο σύστημα παραγωγής των 
εξετάσεων (επιλογή θεμάτων, επιτήρηση εξετάσεων, βαθμολόγηση εξεταζομένων 
κλπ.). Λαμβάνει την απόφαση για πιστοποίηση του εξεταζόμενου προσώπου, 
ελέγχοντας ότι ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια πιστοποίησης. Είναι υπεύθυνο για 
την επίβλεψη και τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων, 
από τον Υπεύθυνο της Επιτροπής μελών του ΕΛΙΠΥΚΑ.  

Τα μέλη Του Συμβουλίου Πιστοποιήσεων υπογράφουν τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και την παραδίδουν στο Διοικητικό Συμβούλιο  του 
ΕΛΙΠΥΚΑ, δια του Γενικού Διευθυντή, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. 
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