ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συντάχθηκε

K. ∆ιαµαντόπουλος

Ελέγχθηκε

Α. Βαµβακούσης

Εγκρίθηκε

Ι. Πρασιανάκης

Κωδικός: O.E. 14.1

Αριθµός Έκδοσης: 08

Ηµεροµηνία: 20/10/2013

Σελίδα:

1 Από:

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Κωδικός: O.E. 14.1

Αριθµός Έκδοσης: 08

Ηµεροµηνία: 20/10/2013

Σελίδα:

2 Από:

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ

4

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

4

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

7

5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

10

6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

13

7. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

18

8. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

19

9. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

20

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

20

11. ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

21

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

21

13. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

21

14. ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

22

15. ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

22

Κωδικός: O.E. 14.1

Αριθµός Έκδοσης: 08

Ηµεροµηνία: 20/10/2013

Σελίδα:

3 Από:

23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
( ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει συνοπτικά το σύστηµα που εφαρµόζει η
ΕΛΕΜΚΕ για την πιστοποίηση του προσωπικού το οποίο πραγµατοποιεί Μ.Κ.Ε. στην
βιοµηχανία. Αυτό το έγγραφο παραπέµπει σε άλλες Οδηγίες Εργασίας που έχουν εκδοθεί από
την ΕΛΕΜΚΕ, ενώ επίσης αναφέρει και ορισµούς διαφόρων εννοιών οι οποίοι χρησιµοποιούνται
σε όλες τις υπόλοιπες Οδηγίες Εργασίας που έχουν εκδοθεί από την ΕΛΕΜΚΕ.

2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ 473: Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού Μη Καταστροφικών Ελέγχων
(Μ.Κ.Ε.) – Γενικές Αρχές.
EN ISO 17024: General requirements for bodies operating certification of persons
EN ΙSO 9712: Non Destructive Testing – Qualification and Certification of Personnel.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ
Καταλληλότητα
Αποδείξεις εκπαίδευσης, επαγγελµατικών γνώσεων, εµπειρίας, επιδεξιότητας καθώς επίσης και
φυσικής κατάστασης ώστε να µπορεί το προσωπικό Μ.Κ.Ε να εκτελεί σωστά εργασίες Μ.Κ.Ε.
Πιστοποίηση
Η χρησιµοποιούµενη διαδικασία προκειµένου να αποδειχθεί η καταλληλότητα του προσωπικού
Μ.Κ.Ε σε µια µέθοδο, επίπεδο ικανότητας και βιοµηχανικό τοµέα και που οδηγεί στην έκδοση
ενός πιστοποιητικού.
Ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης
Ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται τις διαδικασίες για πιστοποίηση προσωπικού Μ.Κ.Ε. σύµφωvα
µε τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου και ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 17024.
Εξουσιοδοτηµένος φορέας
Ένας φορέας ανεξάρτητος από κάθε µεµονωµένο κυρίαρχο συµφέρον, εξουσιοδοτηµένος από τον
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για την προετοιµασία και διαχείριση εξετάσεων για την πιστοποίηση
προσωπικού M.Κ.Ε. Ο εξουσιοδοτηµένος φορέας µπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριµένο
βιοµηχανικό τοµέα.
Εξεταστικό κέντρο
Κέντρο εγκεκριµένο από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης είτε απευθείας ή µέσω του
εξουσιοδοτηµένου φορέα, στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι εξετάσεις καταλληλότητας. Ένα
εξεταστικό κέντρο µπορεί να ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοδοτικού φορέα.
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Εξεταστής
Ένα πιστοποιηµένο σε επίπεδο ικανότητας 3 πρόσωπο στην µέθοδο την οποία εξετάζει και
εξουσιοδοτηµένο από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, είτε απευθείας είτε µέσω του
εξουσιοδοτηµένου φορέα να διενεργεί, επιβλέπει και βαθµολογεί εξετάσεις πιστοποίησης Μ.Κ.Ε.
Πιστοποιητικό
Έγγραφο το οποίο εκδίδεται βάση των κανόνων του συστήµατος πιστοποίησης όπως ορίζεται στην
παρούσα προδιαγραφή, το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει επαρκής εµπιστοσύνη ότι το
κατονοµαζόµενο πρόσωπο είναι ικανό να εκτελέσει ειδικές υπηρεσίες.
Υποψήφιος Μ.Κ.Ε.
Άτοµο το οποίο επιδιώκει την καταλληλότητα και πιστοποίηση και το οποίο εργάζεται υπό την
επίβλεψη πιστοποιηµένου προσωπικού αποκτώντας τη σχετική εµπειρία για καταλληλότητα
σύµφωνα µε τα προδιαγεγραµµένα προσόντα. Ο υποψήφιος µπορεί να εργάζεται ως ελεύθερος
επαγγελµατίας αρκεί να φέρει γραπτές αποδείξεις ότι η εµπειρία έχει αποκτηθεί υπό την επίβλεψη
πιστοποιηµένου προσωπικού.
Εργοδότης
Ο οργανισµός για τον οποίο εργάζεται ο υποψήφιος σε κανονική βάση. Ένας εργοδότης µπορεί
να είναι συγχρόνως και υποψήφιος.
Εξουσιοδότηση εργασίας
Γραπτή δήλωση εκδιδόµενη από τον εργοδότη βασιζόµενη στις ικανότητες του ατόµου όπως
καθορίζονται στο πιστοποιητικό. Επιπλέον της πιστοποίησης µεταξύ άλλων µπορεί να αξιολογηθεί
για την ειδική εργασία, τη γνώση, την εξειδίκευση και τη φυσική κατάσταση.
Μέθοδος Μ.Κ.Ε.
Κλάδος που εφαρµόζει µια φυσική αρχή σε µη καταστροφικούς ελέγχους (για παράδειγµα: µέθοδος
υπερήχων).
Τεχνική Μ.Κ.Ε.
Ενας ειδικός τρόπος χρήσης µιας µεθόδου Μ.Κ.Ε (για παράδειγµα: τεχνική υπερήχων µε
εµβάπτιση).
∆ιαδικασία Μ.Κ.Ε.
Μια γραπτή περιγραφή όλων των σηµαντικών παραµέτρων και προφυλάξεων στα οποία πρέπει
να δοθεί προσοχή κατά την εφαρµογή µιας τεχνικής Μ.Κ.Ε σε ένα συγκεκριµένο έλεγχο,
σύµφωνα µε καθιερωµένο πρότυπο, κώδικα ή προδιαγραφή.
Οδηγία Μ.Κ.Ε.
Μια γραπτή περιγραφή των συγκεκριµένων βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον έλεγχο,
σύµφωνα µε καθιερωµένο πρότυπο, κώδικα, προδιαγραφή ή διαδικαοία Μ.Κ.Ε.
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Βιοµηχανικός Tοµέας
Ένα ιδιαίτερο τµήµα της Βιοµηχανίας ή της τεχνολογίας, όπου χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες
πρακτικές Μ.Κ.Ε οι οποίες απαιτούν ειδική, σχετική µε το προϊόν γνώση, επιδεξιότητα, εξοπλισµό ή
εκπαίδευση. Ενας Βιοµηχανικός Τοµέας µπορεί να ερµηνευθεί ότι εννοεί ένα προίόν (συγκολλήσεις,
χυτά) ή µια βιοµηχανία (διαστηµική, πετροχηµικά, ...).
Εξέταση καταλληλότητας
Μια εξέταση που διευθύνεται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ή τον εξουσιοδοτηµένο
φορέα και κατά την οποία επιδεικνύεται η γενική, ειδική και πρακτική γνώση καθώς και η
επιδεξιότητα του υποψηφίου.
Γενική εξέταση
Μια εξέταση που αφορά στις αρχές µιας µεθόδου Μ.Κ.Ε.
Ειδική εξέταση
Μια εξέταση που αφορά στις τεχνικές ελέγχου οι οποίες εφαρµόζονται σε ένα ιδιαίτερο
βιοιοµηχανικό τοµέα και στην γνώση του εξεταζόµενου προϊόντος και των προτύπων, κωδίκων,
fιροδιαγραφών και κριτηρίων αποδοχής.
Πρακτική εξέταση
Μια εξέταση επιδεξιότητας κατά την οποία ο υποψήφιος των επιπέδων ικανότητας 1 ή 2
επιδεικνύει την εξοικείωσή του και την ικανότητα χειρισµού του απαραίτητου εξοπλισµού
ελέγχου, προς έλεγχο των προδιαγεγραµµένων δοκιµίων, τη δυνατότητα καταγραφής και
ανάλυσης των πληροφοριών που προκύπτουν στον απαιτούµενο βαθµό, και κατά την οποία
εξέταση ο υποψήφιος του επιπέδου ικανότητας 3 επιδεικνύει την ικανότητά του να προσχεδιάζει
µια ή περισσότερες διαδικασίες Μ.Κ.Ε.
Βασική εξέταση
Μια εξέταση για το επίπεδο ικανότητας 3, όπου επιδεικνύεται η γνώση επί της επιστήµης των
υλικών και της τεχνολογίας σε σχέση µε το πεδίο της δραστηριότητας του επιπέδου ικανότητας 3
αυτού του συστήµατος καταλληλότητας και πιστοποίησης καθώς και των βασικών αρχών που
διέπουν τις µεθόδους Μ.Κ.Ε, όπως απαιτείται και για το επίπεδο ικανότητας 2.
Εξέταση κυρίας µεθόδου Μ.Κ.Ε.
Μια εξέταση στο επίπεδο ικανότητας 3, όπου επιδεικνύεται η γενική Και ειδική γνώση του
υποψηφίου του επιπέδου ικανότητας 3 στην κυρία µέθοδο Μ.Κ.Ε και η ικανότητα συγγραφής
µιας διαδικασίας Μ.Κ.Ε.
Βιοµηχανική εµπειρία Μ.Κ.Ε.
Εµπειρία στην εφαρµοζόµενη µέθοδο Μ.Κ.Ε και στο πεδίο εφαρµογής της που οδηγεί στην
αnαιτούµενη επιδεξιότητα καί γνώση.
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η ΕΛΕΜΚΕ εφαρµόζει σύστηµα πιστοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ ISO 17024.
Εξουσιοδοτηµένοι Φορείς
Οι Εξουσιοδοτηµένοι Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

να λειτουργούν υπό τον έλεγχο της ΕΛΕΜΚΕ

το προσωπικό τους είναι επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευµένο, προκειµένου να είναι
δυνατή η διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς και η βαθµονόµηση και ο έλεγχος του απαραίτητου
εξοπλισµού

να προετοιµάζουν και να επιβλέπουν τη διεξαγωγή εξετάσεων υπό την ευθύνη εξεταστή
πιστοποιηµένου από την ΕΛΕΜΚΕ

να είναι ανεξάρτητοι

να εφαρµόζουν ολοκληρωµένο και τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας,
εγκεκριµένο από την ΕΛΕΜΚΕ

να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και προσωπικό, προκειµένου να εγκαθιδρύουν
εξεταστικά κέντρα.

να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι υποψήφιοι µε ειδικές ανάγκες να είναι σε θέση να
ολοκληρώσουν την εξεταστική διαδικασία, ανεξάρτητα της κατάστασής τους

να διασφαλίζουν ότι τα δοκίµια που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

να τηρούν πλήρη αρχεία πιστοποιητικών και εξεταστικού υλικού και αποτελεσµάτων, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της ΕΛΕΜΚΕ

εφόσον εκπροσωπούν συγκεκριµένο κλάδο της βιοµηχανίας, θα πρέπει να αποτελούνται από
περισσότερες από µία εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο
Εξεταστικά κέντρα
Τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να λειτουργούν υπό τον έλεγχο της ΕΛΕΜΚΕ ή του
εξουσιοδοτηµένου φορέα και θα πρέπει:

να εφαρµόζουν τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας εγκεκριµένο από την
ΕΛΕΜΚΕ

το προσωπικό τους είναι επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευµένο, προκειµένου να είναι
δυνατή η διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς και η βαθµονόµηση και ο έλεγχος του απαραίτητου
εξοπλισµού

να προετοιµάζουν και να φροντίζουν για τη διεξαγωγή των εξετάσεων υπό την ευθύνη
εξεταστικού προσωπικού πιστοποιηµένου από την ΕΛΕΜΚΕ

να διασφαλίζουν ότι τα δοκίµια που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

να έχουν το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, καθώς και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις
και εξοπλισµό, προκειµένου να εξασφαλίζεται η σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων για όλα
τα επίπεδα, µεθόδους και ειδικότητες
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να χρησιµοποιούν µόνο τα έγγραφα και το εξεταστικό υλικό που είναι εγκεκριµένο από την
ΕΛΕΜΚΕ
να χρησιµοποιούν µόνο εγκεκριµένα από την ΕΛΕΜΚΕ δοκίµια για της εξετάσεις που
διεξάγονται σε αυτά

Κάθε εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να χρησιµοποιεί δοκίµια που παρουσιάζουν ιδίου τύπου ατέλειες,
η διάγνωση των οποίων εµφανίζει παρόµοιο βαθµό δυσκολίας. Τα δοκίµια πρέπει όλα να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΕΛΕΜΚΕ ως προς τα δοκίµια εξετάσεων.
Εξεταστικό κέντρο µπορεί να βρίσκεται και στις εγκαταστάσεις του εργοδότη των υποψηφίων
προς πιστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι εξετάσεις να διενεργούνται µόνο υπό την
επίβλεψη εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της ΕΛΕΜΚΕ.
Καθήκοντα και ευθύνες
Εργοδότης
Ο εργοδότης συστήνει τον υποψήφιο στον εξουσιοδοτηµένο φορέα.
Ο εργοδότης τεκµηριώνει την ακρίβεια, όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου,
όπως, επαγγελµατική εµπειρία, τίτλοι σπουδών, εκπαίδευση κλπ., τα οποία είναι απαραίτητα για
την αξιολόγηση του υποψηφίου
Ο εργοδότης σε καµία περίπτωση δεν εµπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης του υποψηφίου
Όσον αφορά σε πιστοποιηµένα άτοµα, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος:

Για την παροχή γραπτής εξουσιοδότησης η οποία θα του επιτρέπει να πραγµατοποιεί ΜΚΕ

Την παροχή τυχόν απαιτούµενης ειδικής εκπαίδευσης σχετικά µε την πραγµατοποίηση των
ΜΚΕ

Τα αποτελέσµατα των εργασιών ΜΚΕ

Την τήρηση των απαιτούµενων αρχείων

Για την επιβεβαίωση της οξύτητας όρασης του υποψηφίου

Για την επιβεβαίωση της εφαρµογής της µεθόδου από τον υποψήφιο, χωρίς διακοπή για
σηµαντικό χρονικό διάστηµα
Υποψήφιοι για πιστοποίηση µπορεί να είναι και αυτοαπασχολούµενοι ή ακόµα και άνεργοι. Σε
αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου και ιδιαίτερα η βεβαίωση της
απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας θα πρέπει ναδίνονται από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο
µέρος (πχ τον οργανισµόπου έχουν αποκτήσει την επαγγελµατική εµπειρία σαν
αυτοαπασχολούµενοι).
Υποψήφιοι
Αυτοαπασχολούµενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις ευθύνες που περιγράφονται
παραπάνω και αφορούν τον εργοδότη
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Επίπεδα (Levels) πιστοποίησης
Προσωπικό µε Level 1, είναι πιστοποιηµένο να κάνει τους κατάλληλους χειρισµούς σε µη
καταστροφικούς ελέγχους, σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες και υπό την επίβλεψη προσωπικού
Level 2 ή Level 3. Τα άτοµα µε πιστοποίηση Level 1 έχουν επιδείξει την ικανότητα τους για:

Εγκατάσταση εξοπλισµού

∆ιενέργεια του ελέγχου

Καταγραφή και ταξινόµηση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε γραπτά κριτήρια

Αναφορά των αποτελεσµάτων
Το προσωπικό µε πιστοποίηση Level 1 δεν είναι κατάλληλο να επιλέγει την µέθοδο ή τεχνική της
δοκιµής που θα εφαρµοστεί, καθώς επίσης και για την αξιολόγηση, χαρακτηρισµό και ερµηνεία
των αποτελεσµάτων της δοκιµής.
Το προσωπικό µε πιστοποίηση Level 2, έχει επιδείξει την ικανότητα του να διεξάγει και να επιβλέπει την
πραγµατοποίηση µη καταστροφικών ελέγχων, σύµφωνα µε εγκεκριµένες ή καθιερωµένες διαδικασίες.
Τα άτοµα µε πιστοποίηση Level 2 είναι εξουσιοδοτηµένα για την πραγµατοποίηση των παρακάτω:

Επιλογή της µεθόδου µη καταστροφικού ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί.

Καθορισµό του εύρους εφαρµογής της µεθόδου ελέγχου.

Έκδοση οδηγιών Μ.Κ.Ε. σύµφωνα µε καθιερωµένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Ρύθµιση και έλεγχος ρυθµίσεων του εξοπλισµού

∆ιεξαγωγή και επίβλεψη ελέγχων

Ερµηνεία και αξιολόγηση αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τους αντίστοιχούς κανονισµούς,
κώδικες ή προδιαγραφές

Ανάληψη και επίβλεψη όλων των καθηκόντων που αφορούν το Level 1

Παροχή καθοδήγησης σε προσωπικό Level 2 ή κατώτερο

Οργάνωση και αναφορά των αποτελεσµάτων των δοκιµών Μ.Κ.Ε.
Το προσωπικό µε πιστοποίηση Level 3, είναι εγκεκριµένο να διευθύνει κάθε λειτουργία Μ.Κ.Ε.
που αναφέρεται στην πιστοποίηση του και επιπλέον:

Να έχει την πλήρη ευθύνη για τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις ή το εξεταστικό κέντρο και
το εξεταστικό προσωπικό

Να εκδίδει και να επικυρώνει οδηγίες και διαδικασίες µη καταστροφικών ελέγχων

Να ερµηνεύει κώδικες, προδιαγραφές και διαδικασίες Μ.Κ.Ε.

Να υποδεικνύει τις κατάλληλες και ενδεδειγµένες µεθόδους και τεχνικές δοκιµών που πρέπει να
εφαρµόζονται κατά περίπτωση

Μέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και περιορισµών που ορίζονται από το κάθε επίπεδο
πιστοποίησης να αναλαµβάνει όλα τα καθήκοντα που αφορούν τα Levels 1 & 2

Να επιβλέπει µαθητευόµενους και προσωπικό των Levels 1 & 2
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Το προσωπικό επιπέδου Level 3 έχει επιδείξει κατά την διάρκεια των εξετάσεων:

Την δυνατότητα ερµηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των δοκιµών, σύµφωνα µε
τους υπάρχοντες κανονισµούς, κώδικες και προδιαγραφές.

Τις απαιτούµενες γνώσεις, όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα υλικά, καθώς και στην
τεχνολογία κατασκευής και παραγωγής αυτών, προκειµένου να είναι σε θέσει να επιλέγει
την κατάλληλη κατά περίπτωση, µέθοδο και τεχνική ελέγχου, καθώς και να συµβάλλει στην
εγκαθίδρυση κριτηρίων ελέγχου, όπου αυτά δεν υπάρχουν

Γενική γνώση και εξοικείωση όσον αφορά άλλες Μ.Κ.Ε.

Ικανότητα καθοδήγησης προσωπικού επίπέδου κατώτερου του Level 3

Το προσωπικό επιπέδου Level 3 µπορεί να είναι εξουσιοδοτηµένο να διενεργεί και να
επιβλέπει εξετάσεις για λογαριασµό της ΕΛΕΜΚΕ.

5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για να κριθεί ένας υποψήφιος κατάλληλος προς πιστοποίηση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον
ελάχιστο βαθµό των απαιτήσεων όσον αφορά στην εκπαίδευση, επαγγελµατική εµπειρία και
οξύτητα όρασης, οι οποίες καθορίζονται στην Ο.Ε. 7.6 της ΕΛΕΜΚΕ και αναφέρονται περιληπτικά
σε αυτή την ενότητα. Επιπλέον θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές θεωρητικές και
πρακτικές εξετάσεις.
Εκπαίδευση σε Μ.Κ.Ε.
Για να κριθεί ένας υποψήφιος κατάλληλος για συµµετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση
πιστοποιητικού επιπέδου 1 και 2, θα πρέπει, πριν κάνει την αίτηση, να έχει ολοκληρώσει
εκπαίδευση εγκεκριµένη από την ΕΛΕΜΚΕ, σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό κέντρο. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το περιεχόµενο του CENISO/TR
25107.Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης από
εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο δεν είναι αναγνωρισµένο από την ΕΛΕΜΚΕ τότε θα ζητηθούν και
επιπλέον στοιχεία (π.χ. syllabus εκπαιδευτικών προγραµµάτων, αναγνωρίσεις από άλλους
διαπιστευµένους οργανισµούς πιστοποίησης), τα οποία θα επιτρέψουν στην ΕΛΕΜΚΕ να κάνει
αποδεκτή την εκπαίδευση του υποψηφίου.
Για υποψηφίους οι οποίοι είναι ήδη πιστοποιηµένοι σε µία µέθοδο ή θέλουν να πιστοποιηθούν σε
περισσότερες από µία µεθόδους τότε µπορεί να γίνει αποδεκτή µείωση των ωρών που απαιτούνται
για θέµατα στα οποία υπάρχει επικάλυψη (π.χ. τεχνολογία παραγωγής προϊόντων).
Η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης, η οποία περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος,
προκειµένου να θεωρείται επαρκής για να επιτραπεί στον υποψήφιο η συµµετοχή του στις
εξετάσεις, δίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Μεθοδος
NDT

Level 1
Ώρες

Level 2
Ώρες

Level 3
Ώρες

ΕΤ
PT
MT
RT
RI
UT
VT

40
16
16
40
40
16

48
24
24
80
56
80
24

48
24
32
40
40
24

Πίνακας 1: Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης

Παρακάτω περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τις οποίες επιτρέπεται να υπάρξει µείωση των
απαιτούµενων ωρών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου έχουν ισχύ περισσότερες από µία
προϋποθέσεις τότε η συνολική µείωση της διάρκειας της απαιτούµενης εκπαίδευσης δεν µπορεί
να ξεπεράσει το 50%.
Για όλα τα επίπεδα (level):




Για υποψήφιους οι οποίοι επιζητούν πιστοποίηση σε πάνω από µία µεθόδους (πχ PΤ,
ΜΤ) καθώς και υποψήφιους που ήδη κατέχουν πιστοποίηση σε κάποια µέθοδο οι
απαιτούµενες ώρες εκπαίδευσης µπορούν να µειωθούν ανάλογα µε τα κοµµάτια της
εκπαίδευσης τα οποία είναι κοινά για αυτές τις µεθόδους (πχ τεχνολογία µεταλλικών
προϊόντων).
Μείωση έως 50% των απαιτούµενων ωρών εκπαίδευσης µπορεί να γίνει αποδεκτή από
τον φορέα πιστοποίησης για υποψηφίους οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δύο
χρόνων τεχνικού ή επιστηµονικού ανώτερου ή ανώτατου ιδρύµατος. (κρίνεται σκόπιµο
το αντικείµενο των σπουδών να είναι σχετικό µε την µέθοδο ΜΚΕ πχ χηµεία,
µαθηµατικά, φυσική ή µε τον βιοµηχανικό τοµέα πχ χηµεία, µεταλλουργία, µηχανικοί
διαφόρων ειδικοτήτων).

Για τα επίπεδα (level) 1 και 2 οι ώρες εκπαίδευσης µπορεί να µειωθούν κατά 50% εάν η
επιζητούµενη πιστοποίηση περιορίζεται σε συγκεκριµένη εφαρµογή (πχ αυτόµατος έλεγχος µε
υπερήχους σε χαλύβδινες ράβδους,παχυµετρήσεις και έλεγχος lamination µε την χρήση κάθετης
κεφαλής υπερήχων) ή τεχνική (πχ RT µε την χρήση ραδιοσκοπίας).
Βιοµηχανική εµπειρία µη καταστροφικών ελέγχων
Βιοµηχανική εµπειρία µη καταστροφικών ελέγχων µπορεί να αποκτηθεί είτε πριν είτε µετά την
επιτυχή εξεταστική διαδικασία προς πιστοποίηση. Σε περίπτωση που τέτοια εµπειρία επιδιώκεται
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µετά από επιτυχία στις εξετάσεις, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων παραµένουν σε ισχύ για ένα
χρόνο.
Τεκµηρίωση της εµπειρίας η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις, θα πρέπει να
παρέχεται από τον εργοδότη και να υποβάλλεται στην ΕΛΕΜΚΕ, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.
Levels 1 & 2
Οι ελάχιστες απαιτήσεις διάρκειας της εµπειρίας για τους υποψηφίους των επιπέδων Level 1 &
2, καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα 2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος το επιθυµεί, µπορεί
να δώσει εξετάσεις έχοντας το 50% της τελικά απαιτούµενης εµπειρίας (πίνακας 2 και
σηµειώσεις) και η υπόλοιπη απαιτούµενη βιοµηχανική εµπειρία να βεβαιωθεί µετά τις εξετάσεις
και πριν την έκδοση της πιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων
µένουν σε ισχύ για µία περίοδο δύο (2) ετών.

Μεθοδος
NDT
ΕΤ
PT
MT
RT
RI
UT
VT

Level 1
1, 3, 4,
Μήνες

Level 2
1, 2, 3,
Μήνες

Level 3
1, 2,
Μήνες

5, 6

4, 5, 6

3, 4, 5, 6, 7, 8,

3
1
1
3
3
1

9
3
3
9
6
9
3

18
12
12
18
18
12

Πίνακας 2: Ελάχιστη διάρκεια εµπειρίας

Σηµείωση 1: Η διάρκεια της εµπειρίας σε µήνες βασίζεται στην ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εργασία
που προβλέπεται από το νόµο. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δουλεύει
παραπάνω από 40 ώρες την εβδοµάδα µπορεί η εµπειρία του να υπολογιστεί βάσει
εργάσιµων ωρών αλλά θα πρέπει να προσκοµίσει αποδείξεις για αυτό.
Σηµείωση 2: Για πιστοποίηση σε level 2 σαν εµπειρία λογίζεται η διάρκεια κατά την οποία ο
υπόψηφιος ήταν πιστοποιηµένος σαν level 1. Εάν ο υποψήφιος επιθυµεί να
πιστοποιηθεί κατευθείαν στο level 2 τότε η εµπειρία του πρέπει να είναι το
άθροισµα αυτής που απαιτείται για τα level 1 και 2 µαζί.
Σηµείωση 3: Η απαιτούµενη εµπειρία µπορεί να µειωθεί εώς 50% εάν το εύρος της
πιστοποίησης είναι πολύ περιορισµένο (π.χ. αυτοµατοποιηµένος έλεγχος) αλλά σε
καµία περιπτωση δεν µπορεί να είναι λιγότερο από ένα µήνα.
Σηµείωση 4: Εµπειρία µπορεί να αποκτηθεί σε δύο ή περισσότερες µεθόδους µη
καταστροφικών ελέγχων, µε τη µείωση της συνολικής απαιτούµενης εµπειρίας σε
κάθε µέθοδο, ως ακολούθως:
• ∆ύο µέθοδοι – µείωση συνολικού απαιτούµενου χρόνου κατά 25%
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Τρεις µέθοδοι – µείωση συνολικού απαιτούµενου χρόνου κατά 33%
Τέσσερις ή περισσότερες µέθοδοι – µείωση συνολικού απαιτούµενου χρόνου
κατά 50%
Έως και 50% της απαιτούµενης πρακτικής εµπειρίας µπορεί να αποκτηθεί µέσω
κατάλληλης πρακτικής εκπαίδευσης η διάρκεια της οποίας µπορεί να
πολλαπλασιαστεί µε ένα µέγιστο συντελεστή πέντε (5). Αυτή η δυνατότητα δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε όσα προβλέπονται στην σηµείωση 3.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η µέγιστη επιτρεπόµενη µείωση της απαιτούµενης
εµπειρίας µπορεί να είναι εώς 50%.
Για πιστοποίηση σε level 2 σαν εµπειρία λογίζεται η διάρκεια κατά την οποία ο
υποψήφιος ήταν πιστοποιηµένος σαν level 1. Εάν ο υποψήφιος επιθυµεί να
πιστοποιηθεί κατευθείαν στο level 2 τότε η εµπειρία του πρέπει να είναι το
άθροισµα αυτής που απαιτείται για τα level 1 και 2 µαζί.
Η προβλεπόµενη εµπειρία σε αυτή την περίπτωση προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος
είναι απόφοιτος τουλάχιστον δύο χρόνων τεχνικού ή επιστηµονικού ανώτερου ή
ανώτατου ιδρύµατος. Σε αντίθετη περίπτωση η απαιτούµενη εµπειρία πρέπει να
πολλαπλασιαστεί µε ένα συντελεστή δύο (2).
•
•

Σηµείωση 5:

Σηµείωση 6:
Σηµείωση 7:

Σηµείωση 8:

Βιοµηχανική εµπειρία Μ.Κ.Ε. – Level 3
Οι αρµοδιότητες που συνεπάγεται το πιστοποιητικό Level 3 απαιτούν µια ευρύτερη γνώση που
εκτείνεται πέρα από το καθαρά τεχνικό µέρος µιας συγκεκριµένης µεθόδου µη καταστροφικών
ελέγχων. Η ευρύτητα αυτή των γνώσεων µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω µιας ποικιλίας
συνδυασµών µαθηµάτων, επαγγελµατικής εµπειρίας και εκπαίδευσης. Ο πίνακας 2 (σηµείωση 8)
περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την επίσηµα τεκµηριωµένη εκπαίδευση.
Απαιτήσεις οξύτητας όρασης
Οι υποψήφιοι των εξετάσεων της ΕΛΕΜΚΕ, θα πρέπει την ηµέρα των εξετάσεων να φέρουν
τεκµηριωµένη απόδειξη επιτυχούς οφθαλµολογικής εξέτασης, η οποία έχει γίνει µέσα στο διάστηµα
των προηγούµενων 12 µηνών από την ηµέρα των εξετάσεων απαιτήσεις της οφθαλµολογικής
εξέτασης µπορούν να καλυφθούν είτε µε όσα περιγράφονται στο EN ISO 9712:2012, είτε
εσωτερικά από τον εργοδότη µε την χρήση Landolt Rings ή Tumbling E.

6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αίτηση συµµετοχής στις εξετάσεις
Αρχική δήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στις εξετάσεις µπορεί να γίνει τηλεφωνικά στην
ΕΛΕΜΚΕ ή στους εξουσιοδοτηµένους φορείς. Επίσηµη αίτηση θα πρέπει να συνταχθεί στην
ειδική φόρµα η οποία παρέχεται από την ΕΛΕΜΚΕ ή τους εξουσιοδοτηµένους φορείς. Εφόσον
δεν έχει παραληφθεί σωστά συµπληρωµένη φόρµα αιτήσεως συµµετοχής στις εξετάσεις, δεν
είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί η ηµεροµηνία των εξετάσεων.
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Οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να συµπληρωθούν µε σωστές πληροφορίες, όσον αφορά στην
εµπειρία και την εκπαίδευση του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαπίστωσης λανθασµένων στοιχείων,
κάθε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί κατόπιν επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται άκυρο.
Οι αιτήσεις στις οποίες αναφέρεται κατοχή από τον υποψήφιο, συγκεκριµένου πτυχίου ή άλλου τίτλου
σπουδών ή εµπειρίας, θα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία των τίτλων αυτών.
Οι γενικές απαιτήσεις του συστήµατος πιστοποίησης προσωπικού που περιγράφονται στην παρούσα
οδηγία εργασίας πρέπει να γνωστοποιούνται στους υποψηφίους πριν την πραγµατοποίηση της
αίτησης τους. Αυτό γίνεται είτε µε την παράδοση του εγγράφου στους υποψηφίους µαζί µε την αίτηση
συµµετοχής τους είτε µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΕΛΕΜΚΕwww.hsnt.gr
Εξοπλισµός και απαραίτητα έγγραφα εξετάσεων
Ο εξουσιοδοτηµένος φορέας ή το εξεταστικό κέντρο θα παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για µη
καταστροφικούς ελέγχους, εκτός από τις περιπτώσεις των Μ.Κ.Ε µε υπερήχους, όπου οι υποψήφιοι
µπορούν να φέρουν τον δικό τους εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός η εξάρτηµά του, το οποίο ανήκει στον
υποψήφιο και κρίνεται αναξιόπιστο ή πάθει βλάβη κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον υποψήφιο.
Ψηφιακός εξοπλισµός που έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης της βαθµονόµησης, µαθηµατικών
τύπων ή στοιχείων σχετικών µε τη Μ.Κ.Ε. θα πρέπει να επαναπρογραµµατίζεται πριν τη χρήση
του στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συµµορφωθεί µε την απαίτηση αυτή ή ο
εξουσιοδοτηµένος φορέας κρίνει ότι ο εξοπλισµός δεν έχει επαναπρογραµµατιστεί, υπάρχει
περίπτωση να ζητηθεί η χρήση εξοπλισµού που θα παρέχει στον υποψήφιο ο εξουσιοδοτηµένος
φορέας, η ακόµα και να αποκλειστεί ο υποψήφιος από την εξέταση.
Όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές θα παρέχονται από τον εξουσιοδοτηµένο φορέα. Οι
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν µαζί τους προδιαγραφές και έγγραφα εκτός αυτών που τους
δόθηκαν από τον εξουσιοδοτηµένο φορέα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Επιτρέπεται η χρήση µικροϋπολογιστών µε την προϋπόθεση ότι δεν είναι προγραµµατιζόµενοι.

Περιεχόµενο εξετάσεων πιστοποίησης – Levels 1 & 2
Εξεταστικά σκέλη
Οι εξετάσεις πιστοποίησης αποτελούνται από την γενική, την ειδική και την πρακτική εξέταση.
Καλύπτουν µια συγκεκριµένη µέθοδο µη καταστροφικών ελέγχων, όπως αυτή βρίσκει εφαρµογή
σε έναν ή περισσότερους τοµείς της βιοµηχανίας.
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Το γενικό και το ειδικό µέρος των εξετάσεων περιλαµβάνει κυρίως θέµατα πολλαπλής επιλογής
(multiple choice). Ο επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του τµήµατος των εξετάσεων
υπολογίζεται ως 1½ λεπτό επί τον αριθµό των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Ο επιτρεπόµενος
χρόνος ολοκλήρωσης του τµήµατος των εξετάσεων που απαιτεί απαντήσεις αφηγηµατικού τύπου
ποικίλει, αλλά ορίζεται στο έντυπο των θεµάτων που δίνεται στους υποψηφίους.
Η πρακτική εξέταση είναι κατάλληλης διάρκειας, επιπέδου δυσκολίας και θεµάτων, ώστε να
πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα της ολοκληρωµένης και σωστής εφαρµογής
της µεθόδου για την οποία εξετάζεται, υπό πραγµατικές συνθήκες.
Γενικό µέρος εξετάσεων
Το γενικό µέρος των εξετάσεων περιλαµβάνει µόνο επικυρωµένα θέµατα τα οποία επιλέγονται
τυχαία από το αρχείο γενικών θεµάτων εγκεκριµένων από την ΕΛΕΜΚΕ για τις συγκεκριµένες
εξετάσεις. Ο αριθµός των θεµάτων, τα οποία περιλαµβάνει το γενικό µέρος µιας εξέτασης
µεθόδων µη καταστροφικών ελέγχων, καθορίζεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.
Μεθοδος
NDT
ΕΤ
PT
MT
RT
RI
UT
VT

Αριθµός
Ερωτήσεων
40
30
30
40
40
40
30

Πίνακας 3: Αριθµός θεµάτων γενικού µέρους εξετάσεων

Ειδικό µέρος εξετάσεων
Το ειδικό µέρος των εξετάσεων περιλαµβάνει µόνο επικυρωµένα θέµατα τα οποία επιλέγονται
τυχαία από το αρχείο γενικών θεµάτων εγκεκριµένων από την ΕΛΕΜΚΕ για τις συγκεκριµένες
εξετάσεις. Κατά την εξέταση στο ειδικό µέρος, ο υποψήφιος θα πρέπει να απαντήσει σε
τουλάχιστον 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών η θεµατολογία των οποίων περιλαµβάνει
υπολογισµούς, γραπτές διαδικασίες Μ.Κ.Ε. και σχετικούς κωδικές και προδιαγραφές.
Εάν το ειδικό µέρος της εξέτασης καλύπτει δύο ή περισσότερους τοµείς, ο ελάχιστος αριθµός
θεµάτων θα πρέπει να είναι 30, ισότιµα κατανεµηµένα στους εξεταζόµενους τοµείς.
Πρακτική εξέταση
Η πρακτική εξέταση θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τρόπο που να πιστοποιεί την ικανότητα
του υποψηφίου να:

κάνει τις κατάλληλες ρυθµίσεις
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χειρίζεται σωστά τον εξοπλισµό
εκτελεί τους ελέγχους των καθορισµένων εξαρτηµάτων, ανάλογα µε τον ενεχόµενο
βιοµηχανικό τοµέα
καταγράφει και αναλύει τα αποτελέσµατα στον απαιτούµενο βαθµό, σύµφωνα µε τις
γραπτές οδηγίες, εφ’ όσον εξετάζεται για Level 1, ή σύµφωνα µε τους κώδικες, τις
προδιαγραφές και τις διαδικασίες, εφ’ όσον εξετάζεται για Level 2.

Για την εξέταση απόκτησης Level 2, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να
ετοιµάζει γραπτές οδηγίες οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν από προσωπικό µε πιστοποίηση Level
1.Αυτή η εξέταση θα γίνεται µε ανοιχτά βιβλία, όπου στον υποψήφιο θα δίνονται οι σχετικοί
κώδικες ή προδιαγραφές.
Ο υποψήφιος για Level 1, θα ακολουθεί τις οδηγίες του εξεταστή όσον αφορά τη µέθοδο µη
καταστροφικού ελέγχου, ενώ ο υποψήφιος για Level 2 θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη
µέθοδο προς εφαρµογή και να καθορίσει τις συνθήκες σύµφωνα µε τους κώδικες ή τις
προδιαγραφές που θα του δοθούν.
Τα δοκίµια που θα χρησιµοποιούνται στην πρακτική εξέταση θα επιλεγούν από το σύνολο των
δοκιµίων τα οποία έχουν εγκριθεί από την ΕΛΕΜΚΕ κατά τη διαδικασία έγκρισης των
εξουσιοδοτηµένων φορέων.
Κάθε δοκίµιο θα πρέπει να φέρει κωδικό αναγνώρισης και να συνοδεύεται από πρωτότυπη
αναφορά στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι ρυθµίσεις του εξοπλισµού οι οποίες
εφαρµόστηκαν κατά τον εντοπισµό συγκεκριµένων ατελειών του δοκιµίου. Η πρωτότυπη αυτή
αναφορά συντάσσεται βασισµένη σε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες δοκιµές και επικυρώνεται από
εξουσιοδοτηµένο εξεταστή προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Τα δοκίµια µπορεί να περιέχουν ατέλειες οι οποίες µπορεί να προκύψουν είτε κατά την παραγωγή
είτε κατά τη χρήση. Οι ατέλειες αυτές µπορεί να είναι φυσικές ή να προκληθούν µε τεχνητό τρόπο. Για
την πρακτική εξέταση ραδιογραφίας, τα δοκίµια δεν είναι απαραίτητα να εµφανίζουν ατέλειες, αφού το
ένα µέρος της εξέτασης αφορά καθαρά την δυνατότητα λήψης ραδιογραφίας, ενώ το δεύτερο µέρος
της εξέτασης που αφορά τον εντοπισµό ατελειών, µπορεί να γίνει και µε ραδιογραφίες δοκιµίων
διαφορετικών από αυτό που χρησιµοποιήθηκε στο πρώτο µέρος της εξέτασης.
Περιεχόµενο εξετάσεων πιστοποίησης – Level 3
Η εξέταση για απόκτηση πιστοποιητικού Level 3 αποτελείται από δύο µέρη: τη Βασική εξέταση
και την εξέταση της Κύριας Μεθόδου για την οποία επιζητείται η πιστοποίηση.
Κατά τη Βασική εξέταση ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει:
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Σε εξέταση µε κλειστά βιβλία, τεχνική γνώση και κατανόηση της επιστήµης και τεχνολογίας των
υλικών, συµπεριλαµβανοµένων και των ατελειών που προκαλούνται κατά την παραγωγή ή
κατά τη χρήση, για ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων χυτών, συγκολλητών
και κατεργασµένων προϊόντων
Σε εξέταση µε ανοιχτά βιβλία, γνώση και κατανόηση του συστήµατος κατάταξης και
πιστοποίησης που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο
Σε εξέταση µε κλειστά βιβλία, γενική γνώση και κατανόηση τουλάχιστον τεσσάρων µεθόδων του
Level 2, επιλεγµένες από τον υποψήφιο από τις ET, PT, MT, RT, UT και VT. Οι τέσσερις
επιλεγµένες µέθοδοι θα πρέπει να αποτελούνται από την κυρίως µέθοδο για την οποία ο
υποψήφιος ζητά πιστοποίηση και τρεις άλλες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν
τουλάχιστον µια ογκοµετρική µέθοδο ( UT ή RT ), εκτός εάν η µέθοδος UT ή RT είναι η κύρια
µέθοδος στην οποία εξετάζεται ο υποψήφιος.

H εξέταση της Kύριας Mεθόδου περιλαµβάνει:

Γενικό µέρος το οποίο καλύπτει τη γνώση, επιπέδου Level 3, όσον αφορά στη µέθοδο για την
οποία ο υποψήφιος ζητά πιστοποίηση

Ειδικευµένη εξέταση η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου στον
αντίστοιχο βιοµηχανικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των εφαρµοζόµενων κωδίκων,
τυπικών διαδικασιών και προδιαγραφών (τα οποία θα δοθούν στον υποψήφιο)

Πρακτική εξέταση, όπου ο υποψήφιος καλείται να συντάξει πρόχειρα µια διαδικασία µη
καταστροφικού ελέγχου για τον συγκεκριµένο τοµέα.
Περιεχόµενο Βασικής Εξέτασης
Η Βασική εξέταση περιλαµβάνει µόνο επικυρωµένα θέµατα τα οποία επιλέγονται τυχαία από το αρχείο
θεµάτων Βασικής Εξέτασης εγκεκριµένων από την ΕΛΕΜΚΕ για τις συγκεκριµένες εξετάσεις. Ο
αριθµός των θεµάτων καθορίζεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί.
Μέρος

Αντικείµενο προς εξέταση

Αριθµός θεµάτων

Α

τεχνική γνώση και κατανόηση της επιστήµης και
τεχνολογίας των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων
και των ατελειών που προκαλούνται κατά την
παραγωγή ή κατά τη χρήση, για ένα ευρύ φάσµα
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων χυτών,
συγκολλητών και κατεργασµένων προϊόντων

25

Β

Γνώση και κατανόηση του συστήµατος κατάταξης
και πιστοποίησης που περιγράφεται στο παρόν
έγγραφο

10

C

15 γενικές ερωτήσεις επιπέδου Level 2 για κάθε
µια από τις τέσσερις µεθόδους µη καταστροφικών
ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένης τουλάχιστον µιας
ογκοµετρικής µεθόδου (UT ή RT)

60

Πίνακας 4: Αριθµός θεµάτων Βασικής Εξέτασης
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Όλες οι ερωτήσεις είναι τύπου πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Η διάρκεια της εξέτασης
είναι 3 ώρες.
Περιεχόµενο εξέτασης Κύριας Μεθόδου
Η εξέταση της Κύριας Μεθόδου περιλαµβάνει µόνο επικυρωµένα θέµατα τα οποία επιλέγονται τυχαία
από αρχείο θεµάτων εγκεκριµένων από την ΕΛΕΜΚΕ για τις συγκεκριµένες εξετάσεις. Ο αριθµός των
θεµάτων καθορίζεται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί
Μέρος

Είδος Εξέτασης

Αριθµός θεµάτων

D

Γενική γνώση της εξεταζόµενης µεθόδου.

30

E

Εφαρµογή της µεθόδου στον υπό εξέταση
βιοµηχανικό τοµέα συµπεριλαµβανοµένων των
εφαρµοζόµενων κωδίκων και προδιαγραφών

20

F

Σύνταξη µιας ή περισσότερων πρόχειρων
διαδικασιών µη καταστροφικού ελέγχου

--

Πίνακας 5: Αριθµός θεµάτων εξέτασης Κυρίας Μεθόδου

Η διάρκεια της εξέτασης είναι, 1 ώρα για το µέρος D, 40 λεπτά για το E και 4 ώρες για το F.
Υποψήφιοι που δίνουν εξετάσεις απ’ ευθείας για το επίπεδο Level 3, χωρίς δηλαδή να έχουν
πιστοποιηθεί στο επίπεδο Level 2, θα πρέπει να περάσουν από πρακτική εξέταση επιπέδου Level 2
(µε την εξαίρεση από τη διαδικασία σύνταξης πρόχειρης διαδικασίας µη καταστροφικού ελέγχου).
Ο υποψήφιος που πέρασε µε επιτυχία τις εξετάσεις για πιστοποίηση στο επίπεδο Level 3,
µπορεί να γίνει ταυτόχρονα κάτοχος πιστοποιητικού Level 2 για την ίδια µέθοδο για την οποία
εξετάστηκε, χωρίς περαιτέρω εξέταση, µε την προϋπόθεση ότι πέρασε µε επιτυχία την πρακτική
εξέταση επιπέδου Level 2, κατά τη διαδικασία εξέτασης για την πιστοποίηση επιπέδου Level 3.
Το πιστοποιητικό επιπέδου Level 2 που θα εκδοθεί µε τον τρόπο αυτό θα ισχύει µόνο για τις
κατηγορίες στις οποίες ο υποψήφιος εξετάστηκε πρακτικά. Θα έχει δε την ίδια ηµεροµηνία λήξης
µε το σχετικό πιστοποιητικό Level 3 και η διαδικασία προς επανεπικύρωση θα είναι η ίδια µε τη
διαδικασία που ισχύει για όλα τα πιστοποιητικά επιπέδου Level 2.

7. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Levels 1 & 2
Οι γραπτές και πρακτικές εξετάσεις θα συντάσσονται, επιτηρούνται και βαθµολογούνται από
έναν εξεταστή εξουσιοδοτηµένο από την ΕΛΕΜΚΕ. Ένας ή και δύο επιτηρητές, υπό την ευθύνη
του εξεταστή, µπορούν να βοηθήσουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο εξεταστής θα διορθώσει
τις γραπτές εξέτασεις που έδωσε ο υποψήφιος και θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τα
αποτελέσµατα της πρακτικής εξέτασης, σύµφωνα µε διαδικασία εγκεκριµένη από την ΕΛΕΜΚΕ.
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Ένα ποσοστό των γραπτών και πρακτικών εξετάσεων θα είναι αντικείµενο επαναβαθµολόγησης
από δεύτερο εξεταστή, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτηµένος και εγκεκριµένος από την ΕΛΕΜΚΕ.
Level 3
Οι εξετάσεις θα συντάσσονται, επιτηρούνται και βαθµολογούνται από τουλάχιστον δύο
εξεταστές. Ένας ή και δύο επιτηρητές, υπό την ευθύνη των εξεταστών, µπορούν να βοηθήσουν
στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε ένας από τους δύο εξεταστές θα διορθώσει τη γραπτή
εξέταση που έδωσε ο υποψήφιος και θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τα αποτελέσµατα της
πρακτικής εξέτασης, σύµφωνα µε διαδικασία εγκεκριµένη από την ΕΛΕΜΚΕ.
Γενικά
Όλες οι εξετάσεις θα διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα εγκεκριµένα από την ΕΛΕΜΚΕ
Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει επαρκή
και ισχύοντα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και να φέρει την επίσηµη ειδοποίηση για την
πραγµατοποίηση των εξετάσεων που θα του έχει αποσταλεί. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τον εξεταστή ή τους επιτηρητές.
Μετά την έναρξη των εξετάσεων, κάθε υποψήφιος, στην κατοχή του οποίου θα βρεθούν
έγγραφα, εξοπλισµός ή υλικά τα οποία θεωρηθούν ότι συνιστούν δείγµατα απάτης, θα
αποκλείεται και οι εξετάσεις θα διακόπτονται.
Υποψήφιοι που αποδεδειγµένα έχουν προβεί σε απάτη στη διάρκεια των εξετάσεων δεν θα γίνονται
δεκτοί σε επόµενες εξετάσεις για διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία της εξέτασης από την οποία
αποκλείστηκαν. ∆εν θα εκδοθούν αποτελέσµατα για τα µέρη των εξετάσεων τα οποία ο υποψήφιος έχει
ολοκληρώσει και θα σταλεί επιστολή στον ενδιαφερόµενο υποψήφιο καθώς και στον εργοδότη ή
χρηµατοδότη του υποψηφίου, επεξηγώντας τους λόγους της ακύρωσης της εξεταστικής διαδικασίας.

8. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Υποψήφιοι οι οποίοι απέτυχαν στις εξετάσεις έχουν το δικαίωµα επανεξέτασης σε οποιοδήποτε
µέρος των εξετάσεων (γενικό, ειδικό ή πρακτικό), µε την προϋπόθεση ότι η επανεξέταση δεν
λαµβάνει χώρα σε διάστηµα µικρότερο του ενός µηνός (ή µε την παροχή αποδεικτικών στοιχείων
περαιτέρω εκπαίδευσης, εγκεκριµένης από την ΕΛΕΜΚΕ, στα σηµεία αδυναµίας του υποψηφίου,
όπως αυτά υποδείχθηκαν από τα αποτελέσµατα των εξετάσεων), ή µεγαλύτερο των 12 µηνών
από την ηµεροµηνία των εξετάσεων στις οποίες απέτυχε ο υποψήφιος.
Υποψήφιοι που αποτυγχάνουν και στην επανεξέταση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία
που ισχύει για τους πρωτοεµφανιζόµενους υποψηφίους, προκειµένου να επανεξεταστούν.
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Ο υποψήφιος, του οποίου τα αποτελέσµατα των εξετάσεων δεν έχουν γίνει αποδεκτά λόγω
ανήθικης συµπεριφοράς ή απάτης, θα πρέπει να περιµένει διάστηµα ενός χρόνου πριν κάνει
ξανά αίτηση για εξέταση.

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων δηµοσιοποιούνται στους υποψηφίους από τον εξουσιοδοτηµένο
φορέα, εντός 21 ηµερών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, µε την προϋπόθεση ότι έχουν
πληρωθεί τα εξέταστρα.
Αντίγραφο των αποτελεσµάτων αποστέλλεται στον οργανισµό που πληρώνει τα έξοδα
εξετάσεων και πιστοποίησης καθώς και στο αρχείο της ΕΛΕΜΚΕ, η οποία µετά από αξιολόγηση
του συνόλου των στοιχείων θα εκδώσει πιστοποιητικά για τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις (εκπαίδευση, εµπειρία, αποδεκτή οξύτητα όρασης και επιτυχία στις
αντίστοιχες του πιστοποιητικού εξετάσεις).Η ΕΛΕΜΚΕ έχει την δυνατότητα να προβεί και σε
επαλήθευση όποιων στοιχείων κρίνει αναγκαία πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.
Οι υποψήφιοι που έχουν αποτύχει σε οποιοδήποτε µέρος των εξετάσεων, θα ενηµερώνονται µαζί µε τα
αποτελέσµατα και για τους λόγους αποτυχίας.
Κάθε έτος η ΕΛΕΜΚΕ θα πραγµατοποιεί στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων για κάθε πεδίο
όπου έχουν πραγµατοποιηθεί εξετάσεις, προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι το εφαρµοζόµενο
σύστηµα είναι δίκαιο και οδηγεί σε αντικειµενική αξιολόγηση του προσωπικού.
Σε περιπτώσεις που ο Μέσος Όρος Βαθµολογίας σε πεδίο εξετάσεων προκύπτει χαµηλότερος
της βάσης βαθµολογίας προσαυξηµένης κατά 5%, τότε η Επιτροπή Πιστοποίησης επιλαµβάνεται
της διερεύνησης των αιτίων και προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες. Ωσαύτως και σε περιπτώσεις
που ο Μέσος Όρος Βαθµολογίας υπερβαίνει το µέγιστο µειωµένο κατά 5%.

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η έκδοση των πιστοποιητικών γίνεται συνήθως εντός 21 ηµερών από τη στιγµή που η ΕΛΕΜΚΕ
θα λάβει γνώση των αποτελεσµάτων από τον εξουσιοδοτηµένο φορέα. Παρ’ όλα αυτά, σε
περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς εµπειρίας ή
ικανοποιητικής οξύτητας όρασης, η έκδοση του πιστοποιητικού µπορεί να καθυστερήσει µέχρι
και 2 χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης αποτελεσµάτων επιτυχίας στις εξετάσεις.
Εφ’ όσον η ΕΛΕΜΚΕ έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις (εκπαίδευση, εµπειρία, αποδεκτή οξύτητα όρασης και επιτυχία στις αντίστοιχες του
πιστοποιητικού εξετάσεις), εκδίδεται πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται το επίπεδο και η κατηγορία
για τα οποία ισχύει. Το πιστοποιητικό αναλυτικά θα αναφέρει τα ακόλουθα:
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Τα αρχικά και το επίθετο του κατόχου
Ηµεροµηνία πιστοποίησης
Ηµεροµηνία λήξης
Επίπεδο πιστοποίησης
Μέθοδος ή µέθοδοι µη καταστροφικών ελέγχων
Συγκεκριµένα προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι πιστοποιηµένος ο κάτοχος
Αριθµό µητρώου ΕΛΕΜΚΕ
Υπογραφή κατόχου
Φωτογραφία κατόχου
Σφραγίδα της ΕΛΕΜΚΕ η οποία τοποθετείται πάνω στη φωτογραφία προς αποφυγή
πλαστογραφίας
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της ΕΛΕΜΚΕ

11. ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ισχύς της πιστοποίησης είναι 5 χρόνια από την ηµεροµηνία πιστοποίησης. Επιτυχία στην
διαδικασία επαναπιστοποίησης πρέπει να λαµβάνει χώρα εντός 56 ηµερών πριν την ηµεροµηνία
λήξης του πιστοποιητικού, το οποίο θα έχει επίσης ισχύ για 5 χρόνια.
Το πιστοποιητικό δεν ισχύει:

Σε οποιονδήποτε βιοµηχανικό τοµέα που δεν καλύπτεται από το πιστοποιητικό (εκτός αν ο
κάτοχος περάσει επιτυχώς συµπληρωµατικές εξετάσεις για τον συγκεκριµένο τοµέα)

Σε περίπτωση που η ΕΛΕΜΚΕ επιβεβαιώσει συµπεριφορά του υποψηφίου που αντιτίθεται
στον Κώδικα ∆εοντολογίας

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις οξύτητας όρασης και
αντίληψης των χρωµάτων

12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδικασία για την ανανέωση και επαναπιστοποίηση των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί
από την ΕΛΕΜΚΕ περιγράφεται λεπτοµερώς στην Ο.Ε. 7.6.
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της διαδικασίας ανανέωσης πιστοποιητικού, η ΕΛΕΜΚΕ
προχωρεί άµεσα στην ακύρωση του συγκεκριµένου πιστοποιητικού, στέλνοντας στον υποψήφιο
ενηµερωτική επιστολή, µέσω της οποίας ζητείται από τον υποψήφιο η επιστροφή των
αποδεικτικών πιστοποίησης. Η ακύρωση του πιστοποιητικού δεν αφαιρεί από τον υποψήφιο το
δικαίωµα της επανεξέτασης εντός διαστήµατος έξι µηνών.
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13. ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι κάτοχοι του πτυχίου της ΕΛΕΜΚΕ θα πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι η προσωπική ακεραιότητα
και η επαγγελµατική ικανότητα είναι οι βασικές αρχές στις οποίες θα στηριχθεί η πρακτική την οποία
θα κληθούν να εξασκήσουν. Συνεπώς, προϋπόθεση αποτελεί για τους κατόχους του πτυχίου
ΕΛΕΜΚΕ, η τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας, ο οποίος αναλυτικά περιγράφεται στην οδηγία
εργασίας Ο.Ε. 17.1 της ΕΛΕΜΚΕ.
Σε περίπτωση αµφισβήτησης της απόφασης κατόχου πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ από
κάποιον, ο οποίος κρίνει ότι µπορεί να στηρίξει σε λογική βάση την αµφισβήτηση της ικανότητας
ή της ηθικής του κατόχου του πιστοποιητικού, µπορεί να ζητηθεί από την ΕΛΕΜΚΕ η αφαίρεση ή
ακύρωση του πιστοποιητικού. Τέτοια αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκµηριωµένα
περιστατικά και γεγονότα και, στην περίπτωση που η ΕΛΕΜΚΕ κρίνει ότι η τεκµηρίωση της
υπόθεσης, είναι επαρκής, προχωρεί σε πλήρη έλεγχο και έρευνα των συνθηκών υπό τις οποίες
δηµιουργήθηκε η διαφωνία. Ο έλεγχος αυτός γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
διαδικασία λειτουργίας «∆Λ 15.1 Ενστάσεις»
Ενστάσεις που αφορούν ακύρωση πιστοποιητικού, αποτυχία στη διαδικασία πιστοποίησης ή
αποτυχία στη διαδικασία ανανέωσης πιστοποιητικού, µπορούν να γίνουν είτε από τον υποψήφιο
είτε από τον εργοδότη µε γραπτή αίτηση στην γραµµατεία της ΕΛΕΜΚΕ.

14. ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Η ΕΛΕΜΚΕ θα τηρεί αρχεία πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί κατόπιν επιτυχίας στις
αντίστοιχες εξετάσεις, για περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων. Ενηµερωµένη λίστα πιστοποιηµένων
ατόµων, η οποία θα περιλαµβάνει (εκτός των άλλων) ονοµατεπώνυµο, αριθµός µητρώου
ΕΛΕΜΚΕ και είδος πιστοποιητικού για κάθε άτοµο, θα τηρείται από την επιτροπή πιστοποίησης
της ΕΛΕΜΚΕ. Επαλήθευση της κατάστασης πιστοποίησης κάθε πιστοποιηµένου ατόµου θα
δίνεται µε αίτηση από τον ενδιαφερόµενο.
Οι εξουσιοδοτηµένοι από την ΕΛΕΜΚΕ φορείς θα πρέπει να τηρούν αρχείο εξετάσεων, για κάθε
υποψήφιο και κάθε αποτυχηµένη ή επιτυχηµένη προσπάθεια. Το αρχείο αυτό θα τηρείται για
διάρκεια 10 ετών από την ηµεροµηνία των εξετάσεων. Έλεγχος συγκεκριµένων αρχείων
εξετάσεων, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΛΕΜΚΕ, θα γίνεται κατά την διάρκεια των
ετήσιων αξιολογήσεων που πραγµατοποιούν οι αξιολογητές της ΕΛΕΜΚΕ στους
εξουσιοδοτηµένους φορείς σύµφωνα µε την οδηγία εργασίας «Ο.Ε. 7.2 Κριτήρια Επιλογής,
Ελέγχου και Επαλήθευσης Ικανότητας Εξεταστικών Κέντρων και Εξουσιοδοτηµένων Φορέων».
Όλα τα έγγραφα που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για τα πιστοποιηµένα άτοµα και είναι
στην κατοχή της ΕΛΕΜΚΕ διαχειρίζονται µε εµπιστευτικότητα σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
διαδικασία ∆Λ09.1 "Αρχεία Ποιότητας"
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15. ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Η έκδοση ενός πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ αποτελεί απόδειξη ότι ο υποψήφιος έχει περάσει
επιτυχώς την εξέταση που περιγράφεται στην πιστοποίηση του και η οποία πραγµατοποιήθηκε
από έναν εξουσιοδοτηµένο φορέα. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών ή οι εργοδότες τους δεν
επιτρέπεται να κάνουν χρήση του πιστοποιητικού σε εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από
αυτό. Γενικά οι κάτοχοι πιστοποιητικών της ΕΛΕΜΚΕ ή οι εργοδότες τους δεν επιτρέπεται να
κάνουν αναφορά στα πιστοποιητικά της ΕΛΕΜΚΕ ή να χρησιµοποιούν το λογότυπο της
ΕΛΕΜΚΕ µε οποιονδήποτε τρόπο για παραπλάνηση ή εξαπάτηση τρίτων.
Οι απαιτήσεις από τους κατόχους πιστοποιητικών της ΕΛΕΜΚΕ όσον αφορά την ορθή ή εσφαλµένη
χρήση των πιστοποιητικών περιγράφονται στην οδηγία εργασίας «Ο.Ε. 17.1 Κώδικας ∆εοντολογίας
και Απαιτήσεις από τους Κατόχους Πιστοποιητικών ΕΛΕΜΚΕ».
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