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Θέμα

Κριτικές ECVET / Ανάλσση ECVET

Ανάλυςθ ECVET – Main-Cert
Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που περιγράφονται ςτθν αίτθςθ, θ ανάλυςθ ECVET διεξάγεται
χρθςιμοποιϊντασ τα ςτάδια που ςυνιςτϊνται ςτο ζργο.
Το ζργο προτείνει τθν εφαρμογι των παρακάτω βθμάτων που μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε δφο
φάςεισ:
Φάςθ 1: Κακοριςμόσ του χρόνου μάκθςθσ και πιςτωτικζσ μονάδεσ
1. Περιγραφι και οριςμόσ των επαγγελματικϊν ικανοτιτων, ςφμφωνα με τον οριςμό του
πιςτοποιθτικοφ
2. Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων περιόδων μάκθςθσ για τα τμιματα ικανοτιτων που
αποκτϊνται από τθν άτυπθ μάκθςθ, βάςει του αναλυτικοφ προγράμματοσ των προςόντων
που οδθγοφν ςτθν πιςτοποίθςθ
3. Προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ περιόδου πρακτικισ εργαςίασ για να ελεγχκοφν οι
αναμενόμενεσ αποςτολζσ
4. Υπολογιςμόσ αλλαγισ των πρακτικϊν φορϊν ςτθν αντίςτοιχθ χρζωςθ περιόδων μάκθςθσ
5. Προςδιοριςμόσ των ςυνολικϊν περιόδων ςυνοψίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ και
μόνο αυτζσ
6. Ανάλυςθ και τοποκζτθςθ βάςει του Ευρωπαϊκοφ (EQF) και του Εκνικοφ Πλαιςίου Προςόντων
(NQF)
7. Σφγκριςθ εκτιμιςεων μετά από το 5ο και 6ο επίπεδο και κακοριςμόσ των πιςτωτικϊν
μονάδων για το ςυνολικό επαγγελματικό προςόν για το οποίο και αναφζρεται το
πιςτοποιθτικό
8. Διάςπαςθ των προςόντων ςε μονάδεσ και διαμοιραςμόσ των πιςτωτικϊν μονάδων,
ςφμφωνα με το ECVET
Φάςθ 2: Προςδιοριςμόσ των ικανοτιτων και τθσ αναγνϊριςθσ
9. Εάν απαιτείται, απόδειξθ τθσ πρακτικισ εμπειρίασ
10. Πζραςμα μιασ διαδικαςίασ για τθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων
11. Αναγνϊριςθ των πιςτωτικϊν μονάδων
Αυτι θ μζκοδοσ επιτρζπει τθν χοριγθςθ πιςτωτικϊν μονάδων ςε ζνα πρόςωπο ανεξάρτθτα από τον
τρόπο με τον οποίο αποκτικθκαν.

1. Περιγραφι και οριςμόσ των επαγγελματικϊν ικανοτιτων, ςφμφωνα με τον οριςμό του
πιςτοποιθτικοφ
Οι απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ ςτο χϊρο τθσ Συντιρθςθσ ζχουν δομθκεί ςε 11
γνωςτικά πεδία και περιγράφονται λεπτομερϊσ (ΕΕ 3 ςθμείο 2). Αυτό βαςίςτθκε ςε μια δομι που
περιλαμβάνει ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ. Στθ ςυνζχεια ςχθματίηονται μονάδεσ μάκθςθσ
που περιγράφουν τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν εργαςία του εργοδθγοφ ςτον τομζα τθσ
ςυντιρθςθσ, ανεξάρτθτα από τον τρόπο με τον οποίο αποκτικθκαν. Ωςτόςο, θ ςυντιρθςθ

χαρακτθρίηεται από ανεπίςθμουσ τρόπουσ μάκθςθσ ςτθν εργαςία και από τθν άτυπθ μάκθςθ. Για
τθν πιςτοποίθςθ των αρμοδιοτιτων αυτϊν, θ επαρκισ επαγγελματικι εμπειρία είναι απαραίτθτθ. Η
Πιςτοποίθςθ Main-Cert (ςθμείο 8) απαιτεί τθν απόδειξθ τουλάχιςτον τριετοφσ πρακτικισ εμπειρίασ
κατά τθν οποία θ πρακτικι επαγγελματικι εμπειρία πρζπει να ζχει αποκτθκεί ςτουσ ακόλουκουσ
τομείσ αρμοδιοτιτων:












Προςδιοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ ςυντιρθςθσ
Οργανωτικι δομι μιασ μονάδασ ςυντιρθςθσ
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ των παραγγελιϊν
Διαχείριςθ των εξωτερικϊν αναδόχων
Διαχείριςθ υλικϊν και ανταλλακτικϊν
Ζγγραφα και διαχείριςθ πλθροφοριϊν
Ζλεγχοσ ςυντιρθςθσ
Υποςτιριξθ και Συντιρθςθ από ςυςτιματα DP
Τεχνικι διάγνωςθ
Συντιρθςθ και προςτικζμενθ αξία
Αςφάλεια, υγεία και προςταςία του περιβάλλοντοσ

Η απαιτοφμενθ διάρκεια των τριϊν ετϊν πρακτικισ εργαςίασ αντιπροςωπεφει το ςφνολο τθσ
ανεπίςθμθσ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ.

2. Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων περιόδων μάκθςθσ για τα ςτοιχεία επάρκειασ, ο οποίοσ
κα μποροφςε να αποκτθκεί μζςω τυπικισ μάκθςθσ, με βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα
ενόσ τίτλου ςπουδϊν που κα μποροφςε να προετοιμάςει για τθν πιςτοποίθςθ
Για τον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ, δεν υπάρχει καμία ειδικι επαγγελματικι κατάρτιςθ ι διακζςιμεσ
ςπουδζσ. Επιπλζον, ζνασ εργοδθγόσ ςε ζνα κατϊτερο επίπεδο διαχείριςθσ αναμζνεται να ζχει
αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ, οι οποίεσ αποκτοφν κατά κανόνα μάλλον άτυπθ ι μθ τυπικι μάκθςθ. Ωσ
εκ τοφτου, το μερίδιο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ είναι ςχετικά μικρό. Με το προϊόν 10, ζνα
προπαραςκευαςτικό μάκθμα πιςτοποίθςθσ ζχει αναπτυχκεί. Το μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςτόχο να
ςυμπλθρϊςει τισ ικανότθτεσ που απζκτθςε κάποιοσ από ανεπίςθμθ ι άτυπθ μάκθςθ και τα
κεωρθτικά. Η πορεία μόλισ 52 ωρϊν περιλαμβάνει ζνα μάλλον μικρό μερίδιο των δραςτθριοτιτων
μάκθςθσ, ωςτόςο, προςφζρει μια καλι προςζγγιςθ για τθν εξζταςθ τθσ ςχετικισ ςθμαςίασ των
περιγραφόμενων ικανοτιτων που απαιτοφνται για αυτό το επάγγελμα.
Κατά τθν περίοδο εκμάκθςθσ των 52 μακθμάτων, τα ακόλουκα κζματα εξετάηονται (αρικμόσ των
μακθμάτων):












Ενότθτα 1:
Ενότθτα 2:
Ενότθτα 3:
Ενότθτα 4:
Ενότθτα 5:
Ενότθτα 6:
Ενότθτα 7:
Ενότθτα 8:
Ενότθτα 9:
Ενότθτα 10:
Ενότθτα 11:

Προςδιοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ ςυντιρθςθσ
Οργανωτικι δομι
Χειριςμόσ των παραγγελιϊν
Διαχείριςθ των εξωτερικϊν αναδόχων
Διαχείριςθ υλικϊν και ανταλλακτικϊν
Ζγγραφα / διαχείριςθ πλθροφοριϊν
Ζλεγχοσ Συντιρθςθσ
Συντιρθςθ υποςτιριξθσ από ςυςτιματα DP
Διαγνϊςεισ τεχνικϊν
Συντιρθςθ και προςτικζμενθ αξία
Αςφάλεια, υγεία και προςταςία του περιβάλλοντοσ ςτθν
ςυντιρθςθ

(11)
(4)
(5)
(3)
(4)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(8)

3. Προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ περιόδου πρακτικισ εργαςίασ για τον ζλεγχο των
αναμενόμενων αποςτολϊν
Η απαιτοφμενθ διάρκεια τθσ πρακτικισ εργαςίασ με τθ ςειρά τθσ πιςτοποίθςθσ ζχει κακοριςτεί ςε
τρία ζτθ. Η περίοδοσ αυτι είχε κακοριςτεί με τθ χριςθ εμπειρικϊν μεκόδων. Βαςίηεται ςε
πλθροφορίεσ από ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ ςυντιρθςθσ και πρόςωπα που είναι επιφορτιςμζνα με
τθ ςυντιρθςθ ςε διάφορεσ επιχειριςεισ ςτον κλάδο τθσ ςυντιρθςθσ.

4. Υπολογιςμόσ για τθν αλλαγι πρακτικϊν χρόνων ςτον ιςοδφναμο χρόνο εκμάκθςθσ
Οι περίοδοι πρακτικισ άςκθςθσ δεν αποτελοφν μόνο περιόδουσ μάκθςθσ. Η ζννοια τθσ καμπφλθσ
μάκθςθσ και τθσ καμπφλθσ εμπειρίασ δείχνουν ότι ςτθν αρχι ο εκπαιδευόμενοσ μακαίνει πολφ. Στθ
ςυνζχεια, το μερίδιο τθσ μάκθςθσ μειϊνεται ζωσ ότου επιτυγχάνεται το λεγόμενο «οροπζδιο». Αυτι
θ εκκετικι καμπφλθ μπορεί μόνο να εκτιμθκεί. Ωςτόςο, ωσ προςανατολιςμόσ μπορεί να εφαρμοςτεί
πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ κατά ECTS. Υπάρχουν πρακτικζσ περίοδοι που κεωροφνται ςτο ιμιςυ
αυτϊν των περιόδων, δθλαδι το 50% κεωροφνται περίοδοι μάκθςθσ. Κατά ςυνζπεια, για ζνα
κανονικό ζτοσ εργαςίασ περίπου 1600 ωρϊν με τον απαιτοφμενο χρόνο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ,
θ εκμάκθςθ κα ιςοδυναμοφςε ςε 2.400 ϊρεσ.

5. Προςδιοριςμόσ των ςυνολικϊν περιόδων ςυνοψίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ και
μόνο αυτζσ
Συνοψίηοντασ τα ωράρια από τα ςθμεία 4 και 5, ο λεγόμενοσ «πλαςματικόσ χρόνοσ εκμάκθςθσ»
είναι ςτακερόσ. Η ζννοια του «πλαςματικοφ χρόνου μάκθςθσ» εφαρμόηεται ςτα Αγγλικά αγγλοαμερικανικά πανεπιςτιμια και περιλαμβάνει όλουσ τουσ τρόπουσ μάκθςθσ.
Η ζννοια του «πλαςματικοφ χρόνου μάκθςθσ» ζχει ωσ ςτόχο να μετριςει τισ προςπάκειεσ που
γίνονται από ζνα μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ για τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων ςτόχων
μάκθςθσ. Ορίηεται ωσ ο μζςοσ όροσ περιόδων, που ζνασ μακθτισ κα χρειαςτεί τυπικι εκπαίδευςθ
για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων.
«Θεωρθτικόσ Χρόνοσ Μάκθςθσ» είναι μία μζςθ τιμι που, δεν περιλαμβάνει μόνο τισ περιόδουσ
άςκθςθσ με ζναν δάςκαλο αλλά και προπαραςκευαςτικά, τισ περιόδουσ τθσ μελζτθσ και τθν όλθ
διαδικαςία τθσ εξζταςθσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι επίςθσ ζνα μζτρο για ανάμεικτθ μάκθςθ.
Δεδομζνου ότι θ προπαραςκευαςτικι πορεία είναι μάλλον ςυνιςτϊμενθ από μια υποχρεωτικι
περίοδο μάκθςθσ, ο ςυνολικόσ υπολογιςμόσ οδθγεί ςε χρόνο που ιςοδυναμεί περίπου ςε 2.450
ϊρεσ.

6. Ανάλυςθ και τοποκζτθςθ βάςει του Ευρωπαϊκοφ (EQF) και του Εκνικοφ Πλαιςίου
Προςόντων (NQF)
Μετά τον υπολογιςμό του ιςοδφναμου μάκθςθσ εμπειρικά, και τελικά ορίηοντασ τισ πιςτϊςεισ, θ
κζςθ του πιςτοποιθτικοφ Main-Cert ςφμφωνα με το ΕΠΕΠ / DQF πρζπει να κακοριςτεί.
Το πιςτοποιθτικό Main-Cert πιςτοποιεί κεκτθμζνεσ ικανότθτεσ ςε ειδικοφσ και διευκυντικά ςτελζχθ
ςτον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ. Απευκφνεται ςε νζουσ διευκυντζσ ςτο χαμθλότερο επίπεδο τθσ
θγεςίασ, κυρίωσ τουσ ανειδίκευτουσ εργαηομζνουσ ι εμπειρογνϊμονεσ κακϊσ επίςθσ και ςτουσ
υπεφκυνουσ για τθ διαχείριςθ του προςωπικοφ. Σφμφωνα με αυτόν τον οριςμό και το γεγονόσ ότι οι
εν λόγω θγζτεσ ζχουν περάςει τουλάχιςτον μια επαγγελματικι εκπαίδευςθ, αλλά όχι απαραιτιτωσ

μελετιςει, τα ςτάδια 5 και 6 κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ανάλυςθ. Η βάςθ για τθν ανάλυςθ
αυτι πρζπει να είναι θ DQR που προςκζτει κοινωνικζσ ικανότθτεσ ςτισ δεξιότθτεσ των ειδικϊν
τομζων εξειδίκευςθσ . Η προςκικθ αυτι είναι απαραίτθτθ για τθν ομάδα-ςτόχο και τον οριςμό του
πιςτοποιθτικοφ.
Το Επίπεδο 5 απαιτεί ικανότθτεσ για το δικό του ανεξάρτθτο ςχεδιαςμό και εργαςία ςε ζνα ςφνκετο,
εξειδικευμζνο και μεταβαλλόμενο τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ι τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
Εδϊ μόνο απλζσ θγετικζσ ικανότθτεσ απαιτοφνται, ωσ εκ τοφτου, αυτό το επίπεδο δεν είναι
κατάλλθλο. Σφμφωνα με το Main-Cert , αυτόσ κα ιταν ο ειδικόσ ςυντιρθςθσ που οργανϊνεται
αυτόνομα ζχει πολφ λίγεσ ι ςχεδόν κακόλου θγετικζσ λειτουργίεσ. Αυτι θ ομάδα των προςϊπων,
ωςτόςο, δεν είναι θ ομάδα-ςτόχοσ του πιςτοποιθτικοφ Main-Cert. Η δοκιμαςτικι φάςθ, θ οποία
περιελάμβανε, επίςθσ, τα πρόςωπα αυτά, ζδειξε ςαφϊσ ότι οι ειδικευμζνοι εργαηόμενοι δεν είναι
ςε κζςθ να περάςουν με επιτυχία τθν εν λόγω διαδικαςία πιςτοποίθςθσ.
Το Επίπεδο 6 είναι πιο κατάλλθλο. Άτομα ςε αυτό το επίπεδο ζχουν αρμοδιότθτεσ για ανεξάρτθτο
ςχεδιαςμό, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ των πολφπλοκων εργαςιϊν και προβλθμάτων, κακϊσ και για
τον ανεξάρτθτο ζλεγχο των διαδικαςιϊν ςτον τομζα ενόσ επιςτθμονικοφ κζματοσ ι ενόσ
επαγγελματικοφ περιβάλλοντοσ. Η δομι των απαιτιςεων χαρακτθρίηεται από πολυπλοκότθτα και
ςυχνζσ αλλαγζσ.
Οι κοινωνικζσ ικανότθτεσ ζχουν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:




Ευκφνθ για τθν εργαςία ςε ομάδεσ ειδικϊν ι ςε θγετικζσ ομάδεσ ι οργανϊςεισ
Κακοδιγθςθ τθσ ανάπτυξθσ των ικανοτιτων των ειδικϊν των άλλων και το χειριςμό των
προβλθμάτων ςε μια ομάδα με διορατικότθτα
Παροχι επιχειρθμάτων ςχετικά με τα ςφνκετα προβλιματα και λφςεισ ςχετικά με τον ειδικό
τομζα προσ τουσ ειδικοφσ και τθν περαιτζρω ανάπτυξι τουσ, μαηί με τουσ ειδικοφσ

Το επίπεδο αυτό κεωρείται ότι είναι θ ςωςτι επιλογι για τθ κζςθ των κατόχων πιςτοποίθςθσ MainCert, θ οποία ζχει επίςθσ υποςτθριχκεί από τθν κατάταξθ και τον κακοριςμό των προςόντων εν τω
μεταξφ. Το επίπεδο αυτό ζχει ανατεκεί ςτα ακόλουκα προςόντα / επαγγζλματα:




Κατϊτατο Πτυχίο (Bachelor)
Μεταπτυχιακό (Master)
Επαγγελματία χειριςτι (IT)

Η φάςθ δοκιμϊν επιβεβαιϊνει τθ ρφκμιςθ αυτι.
7. Σφγκριςθ εκτιμιςεων μετά από το 5ο και 6ο και κακοριςμόσ των πιςτωτικϊν μονάδων για
το ςυνολικό επαγγελματικό προςόν για το οποίο και πρόκειται το πιςτοποιθτικό
Σφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ ςτο ςθμείο 5 και τθν εκτίμθςθ ςτο ςθμείο 6,
ο κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ Main Cert αναμζνεται να ζχει τθν αποδεδειγμζνθ απόδοςθ τθσ μάκθςθσ.
Κατά ςυνζπεια, ζχει φτάςει κατά μζςο όρο «πλαςματικοφ χρόνου μάκθςθσ» 2500 ϊρεσ DQF / EQF
επιπζδου 6. Ωσ εκ τοφτου, ο κάτοχοσ του πιςτοποιθτικοφ ζχει επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που κα
αντιςτοιχοφν ςτο χαρακτθριςμό του γερμανικοφ «Meister», ακόμθ και όταν δεν ζχει τυπικά
προςόντα ι ακόμθ και υψθλότερα προςόντα.

Ο υπολογιςμόσ με βάςθ τθ ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκοφ
Συμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 για τθν κακιζρωςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ διδακτικϊν
μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ κα οδθγιςει ςε 90 βακμοφσ ECVET. Παρ' όλα αυτά,

δεδομζνου ότι το κζμα των πιςτϊςεων ςυηθτείται αρκετά αμφιλεγόμενα προσ το παρόν, το
πιςτοποιθτικό Main-Cert κα αναλυκεί βάςει του «πλαςματικοφ χρόνου μάκθςθσ». Πρζπει να
ςθμειωκεί ότι αυτόσ ο «πλαςματικόσ χρόνοσ μάκθςθσ» και τα ςθμεία δεν επαρκοφν από μόνα τουσ.
Θα πρζπει πάντα να χρθςιμοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ αντίςτοιχθσ περιγραφισ των κεκτθμζνων
πιςτωτικϊν μονάδων μάκθςθσ.

8. Διάςπαςθ των προςόντων ςε μονάδεσ και εκχϊρθςθ των πιςτωτικϊν μονάδων, ςφμφωνα
με το ECVET
Η ςφςταςθ ECVET υποκζτει ότι θ ςυνολικι αξία ενόσ ςθμείου για τθν απόκτθςθ τυπικϊν προςόντων
κακορίηεται πρϊτθ, και μόνο τότε κα διαχωρίηεται για τισ μεμονωμζνεσ μονάδεσ μάκθςθσ.
Ξεκινϊντασ από αυτό και με βάςθ τθ ςτακερι ςυνολικι αξία του πλαςματικοφ χρόνου μάκθςθσ
(NLS), 2400 ϊρεσ, κακϊσ και τθ ςθμαςία ι το μερίδιο των μεμονωμζνων ικανοτιτων, όπωσ
περιγράφεται ςτο ςθμείο 2, οι ικανότθτεσ αυτζσ κα πάρουν τουσ ακόλουκουσ χρόνουσ και βακμοφσ
ECVET:
Αρ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ικανότθτα
Κακοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ ςτισ ςυντθριςεισ
Οργανωτικι δομι
Χειριςμόσ των εντολϊν
Διαχείριςθ των εξωτερικϊν αναδόχων
Διαχείριςθ των υλικϊν και ανταλλακτικϊν
Ζγγραφα / διαχείριςθσ πλθροφοριϊν
Ζλεγχοσ ςυντιρθςθσ
Υποςτιριξθ ςυντιρθςθσ από τα ςυςτιματα DP
Τεχνικι διάγνωςθ
Συντιρθςθ και προςτικζμενθ αξία
Αςφάλεια, Υγεία και προςταςία του περιβάλλοντοσ

ποςόςτωςθ %
21
8
10
6
8
10
6
6
6
6
15

NLT
529
192
240
144
192
240
144
144
144
144
385

Πιςτοποιθτικό Main-Cert

2500

Βακμοί
19
7
9
5
7
9
5
5
5
5
14
90

Φάςθ 2: Προςδιοριςμόσ των ικανοτιτων και τθσ αναγνϊριςθσ - βιματα 9-11
Η διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν διαδικαςία εξζταςθσ ςε ζνα αναγνωριςμζνο
εξεταςτικό κζντρο Main-Cert. Με το πζραςμα του ςε τρία ςτάδια εξζταςθσ, ο υποψιφιοσ
αποδεικνφει ότι ζχει τισ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν περιγραφι ικανοτιτων
του πιςτοποιθτικοφ.
Ζτςι, ο κάτοχοσ του πιςτοποιθτικοφ Main-Cert μπορεί να αποδείξει ότι ζχει αποκτιςει τισ αντίςτοιχεσ
πιςτϊςεισ μάκθςθσ. Το πιςτοποιθτικό πιςτοποιεί ικανότθτεσ ανεξάρτθτα από τον τρόπο με τον
οποίο αποκτικθκαν. Ζτςι, τυπικι, ανεπίςθμθ και άτυπθ μάκθςθ ςυνοψίηονται ςε ζνα πιςτοποιθτικό
και μια κοινι αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων.

Η διαδικαςία οριςμοφ των ικανοτιτων και του ίδιου του πιςτοποιθτικοφ κακορίηεται με τθ ςειρά τθσ
πιςτοποίθςθσ Main-Cert (ςθμείο 8). Αυτι θ ςειρά πιςτοποίθςθσ ιςχφει για όλεσ τισ χϊρεσ.
Εμμζνοντασ ςε αυτι τθ ςειρά εγγυάται ότι ο κάτοχοσ του πιςτοποιθτικοφ Main-Cert ζχει πραγματικά
τα επιβεβαιωμζνα επαγγελματικζσ ικανότθτεσ.

