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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΚΕ
1

Η ΕΛΕΜΚΕ δεσμεύεται για την δημιουργία ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και όσο το δυνατόν οικονομικά προσιτού
συστήματος πιστοποίησης προσωπικού που εκτελεί ΜΚΕ.

2

Προκειμένου να επιτύχει την ευρύτερη δυνατή αναγνώριση και αποδοχή αυτού του συστήματος πιστοποίησης η
ΕΛΕΜΚΕ δεσμεύεται για την δημιουργία του σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα:
◦

ISO IEC 17024: General requirements for bodies operating certification systems of persons

◦

ISO 9712 : Non Destructive Testing: Qualification and Certification of Personnel

◦

EN 473: Qualification and certification of NDT personnel – General Principles

Προκειμένου να αποδεικνύεται η συμφωνία του συστήματος πιστοποίησης με τα παραπάνω πρότυπα η
ΕΛΕΜΚΕ απευθύνεται για την αρχική διαπίστευση του συστήματος καθώς και για την διατήρηση της στο
ΕΣΥΔ.
3

Η παρούσα Πολιτική Λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης εγκρίνεται από ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το
οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την Διοίκηση της ΕΛΕΜΚΕ και τα μέλη του αντιπροσωπεύουν διάφορους
οργανισμούς από τον χώρο της βιομηχανίας και των ΜΚΕ.

4

Το σύστημα πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ έχει σχεδιαστεί ώστε να οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα από ένα
αυστηρό και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και εξετάσεων ώστε να πιστοποιείται μόνο το προσωπικό
εκείνο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις εμπειρίας, ικανότητας και εκπαίδευσης που ορίζονται στις
εφαρμοζόμενες προδιαγραφές.

5

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και αντικειμενική λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης και
εξετάσεων η ΕΛΕΜΚΕ πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις αξιολογήσεις των εξεταστικών της
κέντρων και εξουσιοδοτημένων φορέων.

5

Στόχος της ΕΛΕΜΚΕ είναι να μπορεί να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη ικανότητα και η επαγγελματική
ακεραιότητα των πιστοποιημένων ατόμων και μετά την πιστοποίηση τους. Για αυτό το λόγο, το σύστημα
πιστοποίησης θέτει μία σειρά απαιτήσεων προκειμένου η πιστοποίηση που έχει εκδοθεί να παραμένει ενεργή
καθ όλη την διάρκεια της. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης του πιστοποιημένου προσωπικού
με αυτές τις απαιτήσεις η ΕΛΕΜΚΕ έχει θεσπίσει κανονισμούς που οδηγούν στην απόσυρση της πιστοποίησης
ή στην προσωρινή αναστολή της μέχρι το πιστοποιημένο άτομο να μπορεί να επιδείξει συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις των προτύπων μέσω μιας διαδικασίας επαναπιστοποίησης.

6

Η ΕΛΕΜΚΕ δεσμεύεται για την αντικειμενική και πλήρη διερεύνηση κάθε παραπόνου ή ένστασης που γίνεται
από κάποιο πιστοποιημένο άτομο, τον εργοδότη του ή τον τελικό χρήστη του εξοπλισμού που ελέγχεται με ΜΚΕ.

7

Η ΕΛΕΜΚΕ ενθαρρύνει την ανάπτυξη την εκ μέρους της πιστοποίηση περισσοτέρων Εκπαιδευτικών και
Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ.

