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1. Πιζηοποιηηικό MAIN-CERT
1.1. Γενικέρ πληποθοπίερ
Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο MAIN-CERT βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο
πξνζσπηθνχ, δειαδή εάλ κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα επαιεζεπζεί θάπνηα ηαθηηθή
εθπαίδεπζε ζην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ή θάπνηα ζέζε πξντζηακέλνπ ζηε ζπληήξεζε.
Ο δηαρσξηζκφο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πηζηνπνίεζε είλαη βαζηθή αξρή.

1.2. Τμήμαηα ηηρ πιζηοποίηζηρ
Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο MAIN-CERT πξφθεηηαη γηα εμεηάζεηο κέζσ Ζ/Υ (computerbased tests CBT), απνηεινχκελεο απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (multiple-choice
questions MCQ), εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ (open-ended questions OEQ) θαη
ζπλέληεπμε.
1.3. Επιηςσία ηων εξεηάζεων
Γηα επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο κέζσ Ζ/Υ (MCQ θαη OEQ) απαηηείηαη 60% ηνπ ζπλφινπ, θαη
ηνπιάρηζηνλ 40% αλά ηθαλφηεηα λα απαληεζεί νξζά.
Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλέληεπμεο πξνυπνζέηεη επηηπρία ζηηο CBT.
Δπηηπρία ζηε ζπλέληεπμε ζεκαίλεη βαζκνινγία ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ 60%.
1.4. Επανεξέηαζη
Δπαλεμέηαζε ησλ CBT κπνξεί λα πινπνηεζεί θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο
εμεηαζηηθήο.
Δπαλεμέηαζε ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα πινπνηεζεί θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο
εκεξνκελίεο εμεηαζηηθήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη έλα έηνο απφ ηηο επηηπρείο CBT.
Δηδάιισο απαηηείηαη επαλεμέηαζε CBT.
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2. Το πιζηοποιηηικό MAIN-CERT και η παπάηαζη ιζσύορ ηος
2.1. Χπονική ιζσύρ
Τν πηζηνπνηεηηθφ MAIN-CERT έρεη ηζρχ γηα πέληε έηε. Πηζηνπνηεί ηνλ θάηνρν γηα ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ ην MAIN-CERT εμεηάδεη.
2.2. Σςνοπηική παπάηαζη ιζσύορ
Ζ παξάηαζε κπνξεί λα ηζρχζεη γηα επηπιένλ 5 έηε εάλ



ζπκβεί κηα ηαθηηθή εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ ζπληήξεζε
ή απνδεηρζεί απαζρφιεζε ζε ζέζε πξντζηακέλνπ ζηελ ζπληήξεζε.

Ζ ζπλνπηηθή παξάηαζε πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηηο MCQ θαη OEQ ηνπ ηαθηηθνχ
θχθινπ Main-Cert.

3. Απαιηήζειρ αιηούνηων
3.1. Οπιζμοί
Ο αηηψλ είλαη πξντζηάκελνο πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
ζε θάπνην εζληθφ εμεηαζηηθφ θέληξν ηνπ MAIN-CERT.
3.2. Κπιηήπια αποδοσήρ αιηούνηων
Οη αηηνχληεο πξέπεη γεληθά λα εξγάδνληαη σο εξγνδεγνί ζπληήξεζεο, ρξεσκέλνη άιινπο
πθηζηακέλνπο ππφ ηελ ηξέρνπζα ή κειινληηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.
Οη αηηνχληεο κε επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή πηπρίν ζε ηνκέα ζπζρεηηδφκελν κε ηελ
ζπληήξεζε, νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία
ρξφληα.
Τα παξαθάησ παξαδείγκαηα πεδίσλ απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη πεδία ζπζρεηηδφκελα κε
ηελ ζπληήξεζε:




Ζιεθηξνινγία
Μεραηξνληθή
Μεραλνινγία

Γεθηνί ζεσξνχληαη επίζεο αηηνχληεο, εάλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ κε ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο ή άιια δηαπηζηεπηήξηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο επνπηείαο
ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο νη νπνίεο εγγπψληαη ηελ απνδνρή ηνπο ζην πξφγξακκα
πηζηνπνίεζεο MAIN-CERT. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, απαηηείηαη πεληαεηήο εκπεηξία ζηελ
ζπληήξεζε.
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3.3. Απαιηήζειρ
3.3.1. Βαζηθέο απαηηήζεηο αηηνχλησλ


Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην εμεηαζηηθφ θέληξν MAINCERT θαηαηάζζνληαη παξαθάησ:
- Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
- Βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο θαη/ή ζπζηαηηθέο επηζηνιέο

3.3.2. Δπηπιένλ απαηηήζεηο αηηνχλησλ


Απφδεημε ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλεο
δηαδηθαζίεο θάησ απφ ην πηζηνπνηεηηθφ MAIN-CERT. Πξέπεη λα είλαη ζαθέο φηη νη
αηηνχληεο δηαζέηνπλ γλψζεηο απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ζηνλ
ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο.



Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο
επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ
δηαρεηξηζηή (θαηαλφεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ) ζε κηα ζπλέληεπμε πηζηνπνίεζεο
(ζπλέληεπμε ηνπ MAIN-CERT).
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4. Καθήκονηα ηηρ εςπωπαϊκήρ κοινοππαξίαρ ηος MAIN-CERT
4.1. Οπιζμόρ
Ζ επξσπατθή θνηλνπξαμία MAIN-CERT είλαη ην αλψηεξν επξσπατθφ ζπκβνχιην κε
επζχλεο ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο MAIN-CERT θαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα
εθδίδεη νδεγίεο. Σπληνλίδεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία
πηζηνπνίεζεο MAIN-CERT.
Αληηπξνζσπεχεηαη ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ ηλζηηηνχηα:


IHK-Bildungszentrum GmbH Cottbus

Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ Main-Cert



IBS-CEMES Institut GmbH

Σπληνληζηήο ηνπ έξγνπ Main-Cert θαη
ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο CEMES



Δζληθά γξαθεία MAIN-CERT

Κεληξηθά γξαθεία ζε θάζε ζπκκεηέρνπζα
ρψξα γηα δηαπηζηεχζεηο

4.2. Καθήκονηα ηηρ κοινοππαξίαρ Main-Cert
Ζ επξσπατθή θνηλνπξαμία MAIN-CERT είλαη ππεχζπλε γηα ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο δηαδηθαζίαο MAIN-CERT. Τα θχξηα θαζήθνληά ηεο είλαη:


Σπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ ηεο επξσπατθήο MAIN-CERT Δπηζηεκνληθήο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο



Γηαηχπσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ MAIN-CERT



Γηαηήξεζε ηνπ θεληξηθνχ αξρείνπ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ εμεηαζηψλ θαη ησλ
επηηπρφλησλ



Έθδνζε θαη απνζηνιή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηα εζληθά γξαθεία ηνπ MAIN-CERT



Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ MAIN-CERT



Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ



Γηαρείξηζε ηεο ιίζηαο εξσηήζεσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ



Γηαρείξηζε θαη έθδνζε ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ ηνπ MAIN-CERT ζηα Γεξκαληθά θαη
Αγγιηθά



Οξγάλσζε ηεο παλεπξσπατθήο επέθηαζεο θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ MAINCERT



Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ εηεζίνπ ζπλεδξίνπ MAIN-CERT
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5. Καθήκονηα ηων εθνικών γπαθείων ηος MAIN-CERT
5.1. Οπιζμόρ
Τα εζληθά γξαθεία ηνπ MAIN-CERT είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ εζληθφ ζπληνληζκφ φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ MAIN-CERT. Δίλαη ε
αλψηεξε δνκή ηεο ζπκκεηέρνπζαο ρψξαο θαη κέινο ηεο επξσπατθήο θνηλνπξαμίαο
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κειψλ.
5.2. Επγαζίερ
Τα εζληθά γξαθεία MAIN-CERT είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ζε εζληθφ επίπεδν θαη
ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ MAIN-CERT. Τα θχξηά ηνπ θαζήθνληα
είλαη:


Γηαπίζηεπζε θαη αλάζεζε ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ MAIN-CERT θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ



Γηαπίζηεπζε, αλάζεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ειεγθηψλ MAIN-CERT



Δλεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνηφηεηαο επάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο
πηζηνπνίεζεο



Πξνζππνγξάθεη θαη πξνσζεί ηα πηζηνπνηεηηθά ζηα εζληθά εμεηαζηηθά θέληξα MAINCERT βάζε ηεο MAIN-CERT δνκήο



Δξγαζία καδί κε ηελ επξσπατθή θνηλνπξαμία MAIN-CERT

6. Καθήκονηα ηων εθνικών εξεηαζηικών κένηπων ηος MAIN-CERT
6.1. Οπιζμόρ
Τα εζληθά θέληξα πηζηνπνίεζεο Main-Cert είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
πηζηνπνίεζεο Main-Cert απνηεινχκελεο απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο
αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ζπλέληεπμεο.
Πξέπεη λα δηαθπιαρζεί απζηεξά ν δηαρσξηζκφο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο.

6.2. Επγαζίερ


Δπηινγή ησλ αηηνχλησλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ MAIN-CERT



Πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνχιεπζε ησλ αηηνχλησλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο
ηνπ MAIN-CERT θαη ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο



Σρεδίαζε θαη εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο αθνινπζψληαο ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ MAIN-CERT



Εήηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ κεηά απφ πεηπρεκέλεο εμεηάζεηο απφ ην εζληθφ γξαθείν
MAIN-CERT
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Έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ



Οηθνλνκηθή δηεπζέηεζε κε ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο

6.3. Επιπλέον ζσεηικά έγγπαθα ηων καηεςθςνηήπιων γπαμμών ηος MAIN-CERT
-

Πξφηππν πηζηνπνηεηηθφ MAIN-CERT
Ζκεξνιφγην MAIN-CERT CBT
Καηαγξαθή ησλ MAIN-CERT ζπλεληεχμεσλ

7. Ελεγκηέρ MAIN-CERT
7.1. Οπιζμόρ
Οη ειεγθηέο ηνπ MAIN-CERT εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηα εζληθά γξαθεία ηνπ MAIN-CERT
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζηηθή
πνιηηηθή ηνπ MAIN-CERT.
Κάπνηνο ειεγθηήο δχλαηαη λα εξγάδεηαη γηα πνιιά θέληξα πηζηνπνίεζεο. Οη ειεγθηέο
εγθξίλνληαη εθ πεξηηξνπήο θάζε πέληε ρξφληα απφ ηα εζληθά γξαθεία ηνπ MAIN-CERT.
Απαξαίηεηε είλαη ε απνδνρή θαη δηαπίζηεπζε απφ ηελ θνηλνπξαμία ηνπ Main-Cert.
7.2. Επγαζίερ
Τελ εξγαζία ησλ ειεγθηψλ δηέπνπλ νη Καλφλεο ηεο Γηαδηθαζίαο Πηζηνπνίεζεο ηνπ MAINCERT.


Αμηνιφγεζε ησλ CBTs (computer-based tests) (εμεηάζεηο εξσηήζεσλ πνιιαπιήο
επηινγήο θαη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ)



Γηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο, αμηνιφγεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
ηνπο δεμηνηήησλ, θαη πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηα



Σπγγξαθή εθζέζεσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ έιαβαλ ρψξα κε
ζπζηάζεηο ππφ ην πξίζκα ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη πξνψζεζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζην
εμεηαζηηθφ θέληξν ηνπ Main-Cert

7.3. Κπιηήπια επιλογήρ
Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 εηψλ θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο. Ηδαληθά ζα είλαη ζε εγεηηθή ζέζε θαη
ζα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ειέγρνπο θαζεκεξηλά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, π.ρ.
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (QM), ή ζα θαηέρνπλ κηα ζέζε ζε κηα ζρνιή ζπληήξεζεο ζε
αλαγλσξηζκέλν παλεπηζηήκην ή ζρνιή.
Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθή θξηηήξηα:


Να έρνπλ θάπνηα εξγαζηαθή γλψζε ηεο έλλνηαο ηνπ MAIN-CERT θαη επαξθή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ MAIN-CERT
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Να έρεη εκπεηξία ζε ηερληθέο ζπλέληεπμεο πηζηνπνίεζεο. Να είλαη ζε ζέζε λα
αλαηξέμεη ζε έγγξαθα ψζηε λα βξεη πνηέο εξσηήζεηο λα ξσηήζεη θαη πνηά ζα είλαη ε
επαγγεικαηηθή ζπζρέηηζε πνπ ζα ειέγμεη. Να είλαη ηθαλφο λα αλαιχζεη βαζηθέο
θαηαζηάζεηο θαη λα ειέγμεη ηηο ζρεηηθέο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηά
ηελ ζπλέληεπμε. Να είλαη ηθαλφο λα θξίλεη εάλ ε πξνζέγγηζε ηνπ ππνςεθίνπ είλαη ε
ζπληνκφηεξε νδφο



Να είλαη θάηνρνο έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ MAIN-CERT



Να έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ δηαπίζηεπζε θαη λα έρεη εγθξηζεί σο ειεγθηήο

Δάλ θάπνην πξνυπνηηζέκελν θξηηήξην παχζεη ηεο ηζρχνο ηνπ γηα θάπνηνλ ειεγθηή. ηφηε
απηφο δε ζα είλαη πιένλ εμνπζηνδνηεκέλνο γηα λα εξγαζηεί σο ειεγθηήο ηνπ MAIN-CERT.

8. Έναπξη ιζσύορ
Ο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ xx.xx.2013.
Ζ επξσπατθή θνηλνπξαμία ηνπ MAIN-CERT

9. Παπαπηήμαηα:
Παξάξηεκα 1 Γνκή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ MAIN-CERT
Παξάξηεκα 2 Φξνλνπξφγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηνπ Main-Cert
Παξάξηεκα 3 Πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ
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