
 

 

 

Ιωάννης Χ. Σαριδάκης, στέλεχος Διεύθυνσης Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 
 
Δρ. Φραγκούλης Κρόκος, δντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 
 
Βασιλική Δρόσου, γραμματέας CEN/TC 312 «Ηλιακά ενεργειακά συστήματα» 
 
Δρ. Διονύσιος Κυριακίδης, Δντής Ποιότητας και Επιστημονικής Υποστήριξης  ΕΙΜ 
 
 

Τυποποίηση και μετρολογία. Θεμελιώδεις έννοιες 



 

 

 

απόκτηση γνώσης για τις θεμελιώδεις έννοιες της Τυποποίησης και 
Μετρολογίας προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες τυποποίησης και συναφείς δραστηριότητες 

Εμπειρογνώμονες τυποποίησης για αξιοποίηση προτύπων και 

υποστήριξη της συμμετοχής των επαγγελματιών στην οικονομία της γνώσης  

Κύριο έργο να συμμετέχει στην τυποποίηση και να οργανώνει τη μεταφορά 
περιεχόμενης πληροφορίας και γνώσης στα πρότυπα για αξιοποίηση από τις 
επιχειρήσεις κυρίως ΜμΕ.   

Αφομοίωση και αξιοποίηση σειράς προτύπων προς όφελος των 
επαγγελματιών του κλάδου για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
κυρίως, από τις επιχειρήσεις ανά κλάδο. Κύριο προϊόν: Εργαλεία 
πληροφόρησης για τους επαγγελματίες του κλάδου/τομέα - Οδηγοί 
εφαρμογής/κώδικες ορθής πρακτικής  και  πληροφοριακές πλατφόρμες με 
βάση το πρότυπο, απαιτήσεις/τεχνολογικές λύσεις. Υπόδειγμα: ISSO – Dutch 
Building Services Knowledge Centre. Δημιουργήθηκε από : UNETO-VNI (ένωση 
εγκαταστατών), TVVL (ένωση επαγγελματικών κατασκευαστικού κλάδου), 
ONRI (ένωση συμβούλων μηχανικών), and VABI (εταιρία λογισμικού 
κατασκευών).  

Σκοπός 



 

 

 

Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση τυποποίησης και προτύπων και 
δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων τυποποίησης ανά κλάδο ή 
γνωστικό πεδίο  

  
Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και των 
επιχειρήσεων και η δια βίου μάθηση συνιστούν βασικούς παράγοντες για την 
οικονομική και κοινωνική ένταξη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων 
(εργαζομένων, εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων) στην κοινωνία της 
γνώσης. 
  
Η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των στελεχών τους για καλύτερη 
πρόσβαση και αξιοποίηση προτύπων υλοποιείται μέσω πιλοτικών σχεδίων 
αξιοποίησης προτύπων σε επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς κλάδους και 
πεδία/οριζόντια θέματα όπως προτείνονται στο Παράρτημα Α «Ενδεικτικά 
πεδία ή κλάδοι για την ανάπτυξη των εμπειρογνωμόνων και των εργαλείων 
πληροφόρησης». 

 

Προτάσεις έργων αξιοποίησης προτύπων  



 

 

 

Μαθησιακές τεχνολογίες/ e-learning 

Συστήματα διαχείρισης/βιωσιμότητας. Διαχείριση διακινδύνευσης 

Ενεργειακή διαχείριση 

Σχεδιασμός για όλους/Προσβασιμότητα/ΑμεΑ 

Γραμματεία Διοίκησης 

Τουρισμός ανά κατηγορία επισκέπτη-Ιατρικός και άλλες μορφές τουρισμού 

Τρόφιμα, αγρο/βιο/διατροφή και εστίαση 

Δομικά 

Υγεία 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Ηλιακά ενεργειακά συστήματα 

Στερεά βιοκαύσιμα / βιομάζα 

Λειτουργοί Αγροτουρισμού 

Μεσίτες ακινήτων 

Περιβάλλον –Βιώσιμη ανάπτυξη, οικο-τεχνολογίες  
  

Τομείς ενδιαφέροντος 



 

 

 

γνωσιακό υπόβαθρο και εργασιακή εμπειρία 

Κατάρτιση 

Δεξιότητες (γλώσσες, χρήση ΤΠΕ, επικοινωνίας) 

Αφοσίωση, προσήκουσα επαγγελματική επιμέλεια. Επικέντρωση στο 
«κύριο ζητούμενο», την εξυπηρέτηση σκοπού. Αποτελεσματικότητα. 

καινοτομική προσέγγιση. Να μην φοβόμαστε το καινούργιο, την αλλαγή, 
την εξέλιξη και τη ρήξη με το παρελθόν. Ανοικτό μυαλό, περιέργεια και 
πνευματική εγρήγορση για τις ευκαιρίες που μας προσφέρει ένας κόσμος 
αφάνταστα πλούσιος.  

ηθική ακεραιότητα. Διαφάνεια στις σχέσεις και συναλλαγές  και αποφυγή 
σύγκρουσης συμφερόντων 

τιμιότητα, δεν αναλαμβάνουμε έργο που υπερβαίνει των γνώσεων, της 
εμπειρίας και δεξιοτήτων μας. Δεν φοβόμαστε την άρνηση  

ταπεινότητα, σεβασμός και ευγένεια προς συνεργάτες και αποφυγή της 
σύγκρουσης. Δεν καταφέρνουμε τίποτα μόνοι μας. Η λύση είναι δίπλα μας. 

σεβασμός στις νομικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις 
συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού στα πνευματικά δικαιώματα 

 

Επαγγελματική επάρκεια  και ιδιοχαρακτηριστικά 



 

 

 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ειδική εργασιακή εμπειρία στον κλάδο για 2 τουλάχιστον 
χρόνια σε θέση ευθύνης. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις 
εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη 

Άριστη γνώση της Αγγλικής. Επιθυμητή η άριστη γνώση της Γαλλικής ή 
Γερμανικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε:  

τυποποίηση 

εμπορικό δίκαιο 

εφοδιαστική αλυσίδα και σχετικά συστήματα 

συστήματα διαχείρισης 

βιώσιμη ανάπτυξη 

κοινωνική ευθύνη 

καινοτομία και αξιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς 

διαχείριση έργων 

αναφορές αποτελεσμάτων/reporting 

προσβασιμότητα 

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 

 

Προσόντα, παράδειγμα: Πρότυπο για εμπορικά καταστήματα     



 

 

 

ΕΛΟΤ EN 45020: 2008 = ISO/IEC Guide 2:2004, Τυποποίηση 
και συναφείς δραστηριότητες - Γενικό λεξιλόγιο 

 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17000:2014, Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – 
Λεξιλόγιο και γενικές αρχές 

 ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2006, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας- 
Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο 

 ΕΛΟΤ 402:2006 = ISO 704, Ορολογική εργασία – Αρχές και 
μέθοδοι 

 Κανονισμοί λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και 
υιοθέτησης Ευρωπαϊκών και εκπόνησης ελληνικών προτύπων 

 ICS/Stages/CEN-CENELEC Internal Regulations Part 3: 2011, 

Rules for the structure and drafting of CEN-CENELEC Publications 

 ISO/IEC Guide 99 (VIM):2007, Διεθνές λεξιλόγιο θεμελιωδών και 
γενικών όρων της μετρολογίας, BIPM/ IEC/ IFCC/ ISO/ OIML/ 
IUPAC/ IUPAP 

Υλικό κατάρτισης 


