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ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
Η πιστοποίηση προσωπικού Μ.Κ.Ε. από ανεξάρτητους
οργανισμούς πιστοποίησης για χρόνια βασίζονταν σε δύο διεθνή
πρότυπα το ISO 9712 και το EN 473.
To ISO 9712 αρχικά είχε αναπτυχθεί και εκδοθεί από την τεχνική
επιτροπή 135 υπό επιτροπή 7 (ISO/TC135/SC7) και είχε εκδοθεί
για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με σκοπό να
ενοποιήσει την πιστοποίηση προσωπικού στην παγκόσμια αγορά
Η δεύτερη και η τρίτη έκδοση του είχαν γίνει το 2000 και το 2005
αντίστοιχα.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
Το EN 473 αναπτύχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή 138 της CEN
(CEN/TC138) σε μία προσπάθεια να θέσει υψηλότερες απαιτήσεις
ποιότητας στην Ε.Ε. για την πιστοποίηση του προσωπικού Μ.Κ.Ε.
Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1993 με την δεύτερη και την τρίτη
έκδοση να ακολουθούν το 2000 και το 2008 αντίστοιχα.
Αν και τα δύο πρότυπα ήταν παρόμοια, είχαν διαφορές που δεν
επέτρεπαν την χρήση τους χωρίς την ανάγκη αλλαγών. Αυτό
δημιουργούσε προβλήματα και σύγχυση κατά την εφαρμογή του
στην παγκόσμια αγορά.

CEN και ISO αποφάσισαν την δημιουργία μίας κοινής ομάδας
εργασίας το 2009 η οποία τελικά οδήγησε στην έκδοση του ISO
9712:2012 το οποίο ακολούθως υιοθετήθηκε χωρίς καμία αλλαγή
και από την CEN

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
Και τα δύο πρότυπα, το ΙSΟ 9712:2005 και το ΕΝ 473:2008 είχαν
σημαντικές αλλαγές κατά την αναθεώρηση του 2012. Οι κυριότερες
αλλαγές είχαν σχέση με τα παρακάτω:
• απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης
• τον χρόνο της επαγγελματικής εμπειρίας (προϋποθέσεις μείωσης)
• Χρόνο ισχύος των εξετάσεων
• Απαιτήσεις επανεξάτασης
• Περιεχόμενα εξετάσεων επαναπιστοποίησης
• Απόδειξη συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας για την
επαναπιστοποίηση Level 3
• Εισαγωγή δυνατότητας συστημάτων ηλεκτρονικών εξετάσεων και
πιστοποιητικών.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
Και τα δύο πρότυπα, το ΙSΟ 9712:2005 και το ΕΝ 473:2008 είχαν
σημαντικές αλλαγές κατά την αναθεώρηση του 2012. Οι κυριότερες
αλλαγές είχαν σχέση με τα παρακάτω:
• απαιτούμενες ώρες εκπαίδευσης
• τον χρόνο της επαγγελματικής εμπειρίας (προϋποθέσεις μείωσης)
• Χρόνο ισχύος των εξετάσεων
• Εξετάσεις επαναπιστοποίησης
• Απόδειξη συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας για την
επαναπιστοποίηση Level 3
• Εισαγωγή δυνατότητας συστημάτων ψηφιακών εξετάσεων και
πιστοποιητικών.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΕΝ ISO 9712:2012

ΕΝ 473:2008

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΕΝ ISO 9712:2012

ΕΝ 473:2008

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
8.5.2 A candidate who fails to obtain the pass grade for any examination part, may be reexamined twice in the failed part(s), provided that the re-examination takes place not
sooner than one month, unless further training acceptable to the certification body is
satisfactorily completed, nor later than two (EN 473:2008 referred to one) years after
the original examination.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
11.2.2 The individual shall successfully complete a practical examination which demonstrates
continued competence to carry out work within the scope defined on the certificate. This
shall include testing specimens (see Table B.1) appropriate to the scope of certification to be
revalidated and in addition, for Level 2, the production of a written instruction suitable for
the use of Level 1 personnel (see 8.2.3.9). If the individual fails to achieve a grade of at least
70 % for each specimen tested and, for Level 2, for the instruction, two (EN473:2008 referred
to one retest) retests of the whole recertification examination shall be allowed after at least
7 days and within six months of the first attempt at the recertification examination. In the
event of failure in the two allowable retests, the certificate shall not be revalidated and, to
regain certification for that level, sector and method, the candidate shall apply for new
certification. In this case, no examination exemptions shall be awarded by virtue of any other
valid certification held.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ:
(ΕΝ 473 10.2.3) Successfully demonstrate, during an audit conducted in the work place by
the Certification Body with the employer’s written consent, continued competence in the
work performed. The audit shall be carried out by an examiner authorised and appointed by
the Certification Body and shall comprise the witnessing of the satisfactory implementation
by the certificate holder of a range of tasks covering the scope of the certificate. The
examiner shall produce a fully documented report with recommendations regarding
limitation of the scope of certification. The extent and scope of the recertification shall be
determined by the Certification Body based on this report. A candidate who applies for and
does not meet the requirements of 10.2.3 shall be permitted one attempt at recertification
under 10.2.2.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
Απόδειξη συνεχούς επαγγελματικής εμπειρίας για την επαναπιστοποίηση Level 3
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ:
11.3.1 In both cases (written examination or credit system), the individual shall either
provide appropriate documented evidence, acceptable to the certification body, of his
continued practical competence in the method or pass a Level 2 practical examination, as
specified in 11.2.2, except for the drafting of NDT instructions.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ:
8.2.4.1 & 8.3.4.1 At the option of the certification body, e-assessment systems that
automatically score candidate responses against stored data and grade the completed
written examination according to prepared algorithms may be used.

ΕΝ ISO 9712:2012 – Σημαντικές Αλλαγές
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ:
9.3 Digital certification may be provided in lieu of or as well as physical (hard copy)
certificate(s). In this case, subject to compliance with national regulations, the following data
are available without request (online, at the website of the certification body) to interested
parties:
• the legal name, contact information and, where applicable, accreditation status of the
certification body;
• the family name and forename of the certified individual;
• a unique personal identification number for the certified individual;
• a photographic image of the certified individual (taken within the past 10 years);
• the dates of issue and expiry of the certification;
• the scope of certification, including the level, NDT method(s), and applicable sector(s);
• any limitations to the certification, if applicable.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι τεχνικές υπερήχων TOFD και Phased Array πολλές φορές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα
σε αυτόματα συστήματα υπερήχων, και παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση
με την παραδοσιακή ραδιογραφία όπως:
•
•
•
•
•

Μεγαλύτερη ασφάλεια
Ταχύτερο έλεγχο και εντοπισμό ανάγκης επισκευών
Καλύτερα ποσοστά ανίχνευσης και καλύτερη διαστασιολόγηση ελαττωμάτων
Μεγάλη ευελιξία
Συμβατότητα με πολλούς διεθνείς κώδικες

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η πρόσβαση στις εξετάσεις
πιστοποίησης για τις τεχνικές υπερήχων
TOFD και Phased Array προϋποθέτει ο
υποψήφιος να είναι ήδη κάτοχος
αντίστοιχου Level κατά ΕΝ ISO9712 σε
σχετικό βιομηχανικό τομέα από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Οι επιπλέον ώρες εκπαίδευσης
καθορίζονται από την ΕΛΕΜΚΕ και
επικεντρώνονται στις αρχές λειτουργίας,
την χρήση και την ερμηνεία των
ενδείξεων του εξειδικευμένου
εξοπλισμού.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Θερμογραφία σε ρουλεμάν κινητήρα

Θερμογραφία σε σύζευξη αξόνων

Θερμογραφία σε πυρίμαχη επένδυση λέβητα

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θερμογραφία σε
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Θερμογραφία παρά τα πλεονεκτήματα της και το γεγονός ότι ο εξοπλισμός της
είναι εύκολος στην χρήση του, παρουσιάζει δυσκολίες στην ερμηνεία των
αποτελεσμάτων και στο πως αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, το πρόγραμμα της ΕΛΕΜΚΕ
είναι δομημένο ώστε το πιστοποιημένο προσωπικό να έχει αποκτήσει βασικές
γνώσεις ραδιομετρίας, μεταφοράς θερμότητας, γνώσεις του πως λειτουργεί ο
εξοπλισμός υπό έλεγχο, αλλά και τις αρχές λειτουργίας της θερμικής κάμερας ώστε
να αναγνωρίζονται οι πιθανές πηγές λαθών στις μετρήσεις.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

