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Πιστοποίηση
επαγγελματικών
δεξιοτήτων,
μια υπαρκτή ανάγκη
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της
εγχώριας, αλλά ακόμα περισσότερο της
Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς, για
ποιότητα των διατιθέμενων από τις εταιρίες
προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών,
επιβάλλουν την πιστοποίηση επαγγελματικών
δεξιοτήτων σε πολλούς κλάδους.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα που καθορίζουν τα
πλαίσια των πιστοποιήσεων, τα οποία ισχύουν
σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πρότυπα αυτά
χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της αγοράς
και της νομοθεσίας.
Στον τομέα των κατασκευών, η ποιότητα της
εργασίας που σχετίζεται με τη συγκόλληση
εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από την επιδεξιότητα του συγκολλητή. Για τον τομέα των
συγκολλήσεων έχουν αναπτυχθεί πρότυπα
(ΕΝ 287, ISO 9606) που εφαρμόζονται σε
διεργασίες, όπου η επιδεξιότητα του συγκολλητή έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα
της συγκόλλησης.

Αντίστοιχα στον τομέα των βιομηχανικών Μη
Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ) τα πρότυπα
ΕΝ ISO 9712, PCN (Βρετανικό) και SNTTC-1A (Αμερικάνικο) καθιερώνουν συστήματα για την καταλληλότητα και πιστοποίηση
προσωπικού το οποίο διενεργεί ΜΚΕ.
Πιστοποιήσεις προσώπων, όπως οι ανωτέρω,
μπορούν να τις προσφέρουν διαπιστευμένοι
φορείς κατά ΕΝ ISO 17024. Ο φορέας
πιστοποίησης ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι
ένας από αυτούς, διαπιστευμένος τόσο από
το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)
για ΜΚΕ και Συγκολλήσεις, όσο και από το
BINDT (British Institute of NDT) για ΜΚΕ.

Οι πιστοποιήσεις του
Φορέα Πιστοποίησης
ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ
Αντικείμενο του Φορέα Πιστοποίησης
ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης φυσικών προσώπων
που εκτελούν εργασίες συγκολλήσεων και
μη καταστροφικών ελέγχων. Ειδικότερα:

■ Πιστοποίηση Προσωπικού Συγκολλήσεων
(ΕΝ 287, ISO 9606)
• Συγκολλήσεις με Τήξη - Χάλυβες
• Συγκολλήσεις με Τήξη - Αλουμίνιο και Κράματα
Αλουμινίου
■ Πιστοποίηση Προσωπικού Μη Καταστροφικών
Ελέγχων (EN ISO 9712, SNT-TC-1A, PCN)
• Έλεγχοι με Διεισδυτικά υγρά
• Έλεγχοι με Μαγνητικά Σωματίδια
• Ερμηνεία Ραδιογραφίας
• Έλεγχοι με Υπερήχους
• Οπτικός Έλεγχος
■ Πιστοποίηση Προσωπικού στο Condition Monitoring
(PCN)
• Ανάλυση Κραδασμών (Vibration Analysis)
• Ακουστική Εκπομπή Ηχητικών Κυμάτων
(Acoustic Emission)
• Θερμογραφία Υπερύθρων (IR-Thermography)
■ Πιστοποίηση προσωπικού που διενεργεί
καθαρισμούς υφασμάτινων επιφανειών και
προσωπικού που διενεργεί καθαρισμούς κτηρίων
και επιφανειών (ΕΛΟΤ ΠΡΔ1418:2008)

Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του διοργανώνει πιστοποιημένα προγράμματα που απευθύνονται σε συγκολλητές,
επιθεωρητές του Condition Monitoring
και τεχνικούς που θέλουν να πιστοποιηθούν
ως Επιθεωρητές Μη Καταστροφικών Δοκιμών

• 30 χρόνια δράσης
• Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

• Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια
• Δ ιδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων
και εξειδικευμένων εκπαιδευτών
• Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας
και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την
αγορά εργασίας
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα

Αξιόπιστος σύμμαχος
των σύγχρονων
επιχειρήσεων
στην προσπάθειά τους
για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας
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Αλεξανδρούπολη
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