1

Εναρκτήρια Οµιλία Του Προέδρου της ΕΛΕΜΚΕ
∆ρ. Ιωάννη Ν. Πρασιανάκη, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π.
ου

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 3 Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ,
που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Ιουνίου 2001, στο αµφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Θέµα Συνεδρίου: Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι - Εµπειρίες, Εφαρµογές, Καινοτοµίες

Κύριε Πρύτανη
Αγαπητοί σύνεδροι
Αγαπητοί Σπουδαστές
Κυρίες και Κύριοι,
Ο πρόεδρος και το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ σας καλωσορίζουµε στο 3ο
Εθνικό µας Συνέδριο, που έχει τίτλο: Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι:
Εµπειρίες - Εφαρµογές - Καινοτοµίες, και σας ευχαριστούµε για την
τιµή που µας κάνετε µε την παρουσία σας.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενηµέρωση του Τεχνικού και
Επιστηµονικού κόσµου της χώρας, για τις νέες εξελίξεις - εµπειρίες
και εφαρµογές των Μη Καταστροφικών Ελέγχων, στη βιοµηχανία,
την παραγωγή και την έρευνα.
Όπως είναι γνωστόν, για να γίνονται ανθεκτικές και οικονοµικές
κατασκευές, θα πρέπει εκτός από την κατανοµή των τάσεων, σε κάθε
σηµείο µιας κατασκευής, να είναι γνωστές και οι µηχανικές ιδιότητες των
χρησιµοποιούµενων υλικών, δηλαδή να είναι γνωστόν το πόσο καλά
αντιστέκονται αυτά τα υλικά στα επιβαλλόµενα φορτία. Ο προσδιορισµός
αυτών των Μηχανικών ιδιοτήτων, αλλά και ο έλεγχος της ποιότητας και
της αντοχής µιας κατασκευής γίνεται τόσο µε καταστροφικές όσο και µε
Μη Καταστροφικές Μεθόδους.
Οι αρχαίοι λαοί, Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωµαίοι,
Βυζαντινοί κ.λπ., µεγαλούργησαν στον τοµέα των κατασκευών και µας
άφησαν θαυµαστά και µεγαλειώδη δείγµατα του πολιτισµού τους, µέσω
των σωζόµενων µέχρι σήµερα µνηµείων, όπως π.χ. είναι, οι Πυραµίδες
της Αιγύπτου, τα Ανάκτορα της Κνωσού, ο Παρθενώνας της Αθήνας, το
Κολοσσαίο και το Πάνθεο της Ρώµης, γέφυρες, υδραγωγεία κ.ά. Όµως
λόγω της αγνείας των αρχών της Μηχανικής, της Αντοχής των Υλικών
και των Μηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών, από τους επιστήµονες της
εποχής εκείνης, οι κατασκευές αυτές είναι ογκώδεις και µεγάλου βάρους.
Τα µνηµεία αυτά δε θα εσώζοντο µέχρι σήµερα εάν οι
κατασκευαστές εκείνοι δεν εφήρµοζαν τον ποιοτικό έλεγχο, που ελλείψει
των καταστροφικών ελέγχων διεξήγετο µόνο µε Μ.Κ.Μ.
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Γνωρίζουµε ότι οι πρόγονοί µας εφήρµοζαν τους Μ.Κ.Ε., µε
υποκειµενικό τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. για τον έλεγχο
των νοµισµάτων (κίβδηλα νοµίσµατα), του οίνου (άκρατος οίνος), ή των
µπρούτζινων συνδέσµων (πόλων και εµπολίων), των µαρµάρινων
κιόνων της Φιλώνειας Στοάς του ναού της Ελευσίνας του Σχήµατος 1,
σύµφωνα µε το αρχαιότερο πρότυπο που περιέχεται στη µαρµάρινη
επιγραφή της Ελευσίνας, του 4ου π.χ. αιώνα, Σχήµα 2.

Σχήµα 1. Το τελεστήριο µε τη Φιλώνεια Στοά µπροστά όπως φαίνεται στο υπόδειγµα
(κατά Ι.Ν.Τραυλό) που εκτίθεται στο Μουσείο της Ελευσίνας.

Σχήµα 2. Η µαρµάρινη στήλη της Ελευσίνας. Σύνδεσµοι σπονδύλων: (α) εµπόλια, (β) πόλοι
και η κάτοψη του τελεστηρίου της Ελευσίνας µε τους 14 κίονες της Φιλώνειας στοάς

Η πρόοδος αυτή σταµατά στο Μεσαίωνα και αναζωογονείται πάλι
κατά τη διάρκεια της Αναγεννήσεως.
Ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την Αντοχή των Υλικών
πειραµατικά, είναι ο διάσηµος Leonardo da Vinci το 15ο αιώνα (1452-1519), ο
οποίος για τον εφελκυστικό έλεγχο µεταλλικών συρµάτων επενόησε το
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πείραµα του Σχήµατος 3(α), το πρώτο στην ιστορία της Αντοχής των
Υλικών.
Ενώ τον επόµενο αιώνα η Αντοχή και ο προσδιορισµός των
µηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών προωθούνται περαιτέρω µε τη
συµβολή του G. L. Galileo (1564-1642). Στο επόµενο Σχήµα 3(β) βλέπουµε τον
τρόπο διεξαγωγής ενός πειράµατος κάµψεως δοκού υπό του Galileo.

(α)

(β)

Σχήµα 3. Το πείραµα του εφελκυσµού µεταλλικών συρµάτων του Leonardo da Vinci (14521519) (α) και το πείραµα της κάµψεως του G. L. Galileo (1564-1642) (β)

Από τότε µέχρι σήµερα πληθώρα µεγάλων επιστηµόνων, κυρίως
της Μηχανικής, συνέβαλαν στην εξέλιξη της Αντοχής των Υλικών µε την
ανάπτυξη των Καταστροφικών Μεθόδων, διά των οποίων
προσδιορίζονται οι µηχανικές ιδιότητες των υλικών µε αφαίρεση
δείγµατος από την κατασκευή και την καταπόνηση του σε κατάλληλο
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, µέχρι την πλήρη καταστροφή του.
Με τις καταστροφικές µεθόδους όµως, δε µπορεί να ελεγχθεί όλη η
κατασκευή,
γιατί
ότι
ελέγχεται,
επειδή
καταστρέφεται,
δε
ξαναχρησιµοποιείται. Οι Κ.Ε. δε µπορούν να εφαρµοστούν εποµένως
για τον έλεγχο ολοκλήρου της κατασκευής, ή όλων των προϊόντων, ή για
τον έλεγχο κατασκευών που βρίσκονται σε λειτουργία. Συνεπώς δε
µπορούν να εφαρµοσθούν σύµφωνα µε τις αρχές της ολικής ποιότητας
για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών. Επίσης οι Κ.Ε. είναι ακατάλληλοι
για τον
έλεγχο κατασκευών υψηλού κινδύνου, ή µεγάλης
αρχαιολογικής αξίας, όπως είναι τα µνηµεία, τα αγάλµατα, οι
πίνακες ζωγραφικής κ.ά. αρχαιολογικά ευρήµατα.
Τα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίζονται σήµερα µε επιτυχία, µε την
εφαρµογή των Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
Σύµφωνα µε τον ορισµό της American Society for NDT (ASNT),
Μη Καταστροφικός Έλεγχος θεωρείται κάθε έλεγχος αντικειµένου
που δεν αλλάζει τη µελλοντική του χρήση.
Η µεγάλη αξία των Μ.Κ.Μ. οφείλεται στο ότι,
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•

Μπορούν να εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις, δηλαδή του
σχεδιασµού, της κατασκευής, του ποιοτικού ελέγχου, της
εγκατάστασης και της συντήρησης µιας κατασκευής.
• Μπορούν να ανιχνεύουν και να προσδιορίζουν τα ελαττώµατα που
υπάρχουν στο εσωτερικό ή την επιφάνεια όλων των υλικών, τα οποία
αποτελούν τις αιτίες της αστοχίας τους, να υπολογίζουν τις
διαστάσεις των κατασκευών και σε πολλές περιπτώσεις, τις
µηχανικές, τις
ακουστικές, τις ηλεκτρικές, τις µαγνητικές, κ.ά.
ιδιότητες τους.
• Και το σηµαντικότερο γιατί είναι ακίνδυνες για τα υλικά και οι
περισσότερες και για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ο άνθρωπος εφήρµοζε τους Μ.Κ.Ε. µε υποκειµενικό όµως τρόπο,
χωρίς δηλαδή τις σύγχρονες τεχνολογίες, από αρχαιοτάτων χρόνων και
τις εφαρµόζει ακόµη και σήµερα µε παρόµοιο τρόπο χρησιµοποιώντας
τις πέντε αισθήσεις που η µητέρα φύση του χάρισε, δηλαδή την ακοή,
την όραση, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή.
Οι Μ.Κ.Ε. δε θα είχαν αναπτυχθεί εάν προηγουµένως δεν είχε
σηµειωθεί πρόοδος σε άλλες συγγενείς επιστήµες, όπως τη Φυσική, τη
Μηχανική, την Πληροφορική, την Ηλεκτρονική κ.ά. επιστήµες.
∆ε θα είχε αναπτυχθεί, π. χ., η µέθοδος των υπερήχων, εάν
προηγουµένως δεν είχε ανακαλυφθεί το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο το
1880, από τα παιδιά της Μαρίας Curie.
Θεωρείται ότι οι Μ.Κ.Ε., µε τη σύγχρονη µορφή τους εµφανίζονται
για πρώτη φορά στις 8 Νοεµβρίου του 1895, όταν ο Γουλιέλµος
Roentgen, που φαίνεται στο επόµενο Σχήµα 3(α), ανακάλυψε τις ακτίνες x.
Στο ίδιο επίσης Σχήµα 4(β) φαίνεται η πρώτη ακτινογραφία στον κόσµο,
που παριστά το χέρι της συζύγου του Roentgen, της Bertha, την οποία ο
ίδιος τράβηξε στις 2-12-1895.

(α)

(β)

Σχήµα 4. Ο Γουλιέλµος Roentgen 1845-1923 (α) και η πρώτη ακτινογραφία (2-12-1895),
το χέρι της συζύγου του Bertha (β)
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Οι Μ.Κ.Ε. αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς µετά το 2ο
παγκόσµιο πόλεµο, έτσι ώστε σήµερα να έχουν φθάσει σε υψηλά και
θαυµαστά επίπεδα, επιτρέποντας τον έλεγχο των υλικών και των
κατασκευών χωρίς την καταστροφή τους.
Οι κυριότερες Μ.Κ.Μ. που χρησιµοποιούνται σήµερα για τον
έλεγχο των υλικών είναι οι µέθοδοι: της Οπτικής Εξέτασης, των
Υπερήχων, της Βιοµηχανικής Ακτινογραφίας, της Ακουστικής Εκποµπής,
των ∆ιεισδυτικών Υγρών, των ∆ινορευµάτων, των Μαγνητικών
Σωµατιδίων, της Ροής Ρευστών, της Θερµογραφίας, των Μικροκυµάτων
κ.ά.
Στον Πίνακα Ι φαίνονται τα κύρια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
των Καταστροφικών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
Πίνακας Ι. Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα Καταστροφικών και Μ.K.E.

Σήµερα, οι Μ.Κ.Ε. αποτελούν µοναδικό τρόπο διεξαγωγής του
ποιοτικού ελέγχου µε τις αρχές της Ολικής Ποιότητας, αλλά και µοναδική
ελπίδα για τον έλεγχο των υλικών και των κατασκευών υψηλής
επικινδυνότητας όπως π.χ. είναι τα αεροσκάφη, ή υψηλής αξίας όπως
είναι τα Μνηµεία και τα Αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά και κατασκευές
στις οποίες η αφαίρεση δοκιµίων για την εκτέλεση καταστροφικών
εργαστηριακών δοκιµών δεν είναι εφικτή ή επιτρεπτή, όπως στις
περιπτώσεις κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από σεισµούς,
πυρκαγιά ή κόπωση.
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Στο επόµενο Σχήµα 5, βλέπουµε το πάντρεµα των Κ.Ε. µε τους
Μ.Κ.Ε., όπου η καταστροφική επέκταση µιας ρωγµής, που κινείται µε
ταχύτητα 900m/sec περίπου µη ορατή διά γυµνού οφθαλµού,
παρατηρείται µε την οπτική Μ.Κ.Μ. των καυστικών.

Σχήµα 5. ∆ιάδοση ρωγµής σε plexiglas ληφθείσα µε τη ΜΚΜ των καυστικών.

Για να είναι αξιόπιστος και αποτελεσµατικός και κατά συνέπεια
ωφέλιµος και χρήσιµος κάθε Μ.Κ.Ε., θα πρέπει να διεξάγεται από καλά
εκπαιδευµένο, έµπειρο και οπωσδήποτε πιστοποιηµένο προσωπικό.
Όλες οι χώρες µε προηγµένη οικονοµία, τεχνολογία και παραγωγή
διαθέτουν και λειτουργούν συστήµατα ποιότητας Μ.Κ.Ε., οργανωµένα
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.
Για τον Ευρωπαϊκό χώρο ισχύει κυρίως το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ-45013, σύµφωνα µε το οποίο διαπιστευµένοι ή πιστοποιηµένοι
ανεξάρτητοι ή εξηρτηµένοι φορείς ποιότητας, ασχολούνται µε την
πιστοποίηση του προσωπικού Μ.Κ.Ε., η οποία πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-473, από πιστοποιηµένους
εκπαιδευτές σε πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα
Μ.Κ.Ε., υπό την εποπτεία των ∆ιαπιστευµένων Ανεξάρτητων Φορέων
Μ.Κ.Ε.
Οι ανεξάρτητοι διαπιστευµένοι φορείς Μ.Κ.Ε. είναι εθνικοί µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, ένας από κάθε χώρα, οι οποίοι
έχουν δηµιουργήσει για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Μ.Κ.Ε. (ΕFNDT), ενώ στο διεθνή χώρο, τη ∆ιεθνή Ένωση Μ.Κ.Ε. (ICNDT).
Αυτές οι διεθνείς ενώσεις Μ.Κ.Ε., όπως και τα µέλη τους συνεργάζονται
αµοιβαία για την εναρµόνιση των δραστηριοτήτων και οµοιόµορφη
ανάπτυξη των Μ.Κ.Ε. σε όλες τις χώρες.
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Στη χώρα µας ο αρµόδιος φορέας, είναι η Ελληνική Εταιρεία Μη
Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), Πίνακας ΙΙ, η οποία δηµιουργήθηκε
το 1987 από άτοµα της Βιοµηχανίας, της έρευνας και της
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Έχει ως µέλη της σήµερα 400 περίπου
άτοµα, προερχόµενα από τους προαναφερόµενους φορείς και είναι
αναγνωρισµένη από τους προαναφερθέντες διεθνείς φορείς Μ.Κ.Ε.,
ΕFNDT και ICNDT, των οποίων είναι πλήρες και ισότιµο µέλος.
Πίνακας ΙΙ - Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1987
(αριθµ. εγκρ. Πρωτ. Αθηνών 28611987)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ∆ΙΕΘΝΩΣ ΩΣ Ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Μ.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Mέλη απλά και επίτηµα: περίπου 400
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε.:
1. Να προάγει την τεχνολογία ΜΚΕ στην Ελλάδα
2. Να ενθαρρύνει την έρευνα στην επιστήµη και την τεχνολογία ΜΚΕ, και
3. Να µεριµνά για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των µελών της στους ΜΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΛΕΜΚΕ:
7/µελές ∆. Σ.
4/ρις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: [∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ]
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Μ.Κ.Ε.:
ECNDT ( 1987 ) - Ευρωπαϊκή
ICNDT ( 1989 ) - ∆ιεθνής
EFNDT ( 1998 ) - Ευρωπαϊκή
BSNDT ( 2000 ) - ∆ιαβαλκανική
Μέλος της Ενώσεως Ελληνικών Εργαστηρίων
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: 3 - ΕΘΝΙΚΑ, 2 – ∆ΙΕΘΝΗ
Συµφωνίες Αµοιβαίας Συνεργασίας µε:
ASNT ( 1991 ) - Αµερικής
ABENTE ( 1992 ) - Βραζιλίας
EU/EFTA ( 1994 ) - Ευρώπης
DGZfP ( 1998 ) - Γερµανίας
BGSNDT ( 2000 ) - Βουλγαρίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: NDT in GREECE, INSIGHT Ιούνιος 1999
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ:
1) ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ
2) ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΛΕΜΚΕ
3) ΟΡΟΛΟΓΙΑ Μ.Κ.Ε.

Η ΕΛΕΜΚΕ έχει υπογράψει συµφωνία αµοιβαίας συνεργασίας µε
πολλές εθνικές ενώσεις Μ.Κ.Ε. άλλων κρατών, όπως της Αµερικής, της
Γερµανίας, της Βραζιλίας, της Βουλγαρίας κ.ά.
Η ΕΛΕΜΚΕ είναι επίσης ιδρυτικό µέλος της δηµιουργηθείσης
πρόσφατα ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως Μ.Κ.Ε., από τις χώρες της
Βαλκανικής χερσονήσου.
Στο σηµείο αυτό θέλω να σας ενηµερώσω για τη συµµετοχή της
ΕΛΕΜΚΕ στην 1η συνεδρίαση της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως Μ.Κ.Ε., που
θα γίνει την ερχόµενη Τετάρτη (14 - 6 - 2001) στη Σωζόπολη της
Βουλγαρίας και να σας ανακοινώσω επίσης την απόφαση µας, για τη
φιλοξενία της 3ης ∆ιαβαλκανικής Συνάντησης στην Αθήνα, στα πλαίσια
του 3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ, που θα γίνει τον Ιούνιο ή τον
Οκτώβριο του 2003 στην Αθήνα.
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Σας ανακοινώνω επίσης ότι, το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ στην τελευταία
συνεδρίαση του, αποφάσισε το επόµενο εθνικό συνέδριο της ΕΛΕΜΚΕ,
το 4ο, να γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά, τον Μάιο ή Οκτώβριο
του 2002.
Πρόσφατα (17-5-01) ζήτησε επίσης ο πρόεδρος της Ενώσεως Μ.Κ.Ε.
του Ισραήλ, τη συµβολή και τη συνεργασία της ΕΛΕΜΚΕ για τη
δηµιουργία µιας περιφερειακής οµάδας Μ.Κ.Ε., όπως και ενός κοινού
φορέα πιστοποίησης προσωπικού Μ.Κ.Ε., αποτελούµενου από τις
ενώσεις Μ.Κ.Ε. της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Βουλγαρίας και της
Τουρκίας. Το θέµα αυτό εξετάζεται.
Η ΕΛΕΜΚΕ δεν έχει µέχρι σήµερα διαπιστευτεί και είναι η µόνη µη
διαπιστευµένη εθνική ένωση Μ.Κ.Ε. της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα η
πιστοποίηση προσωπικού Μ.Κ.Ε. να γίνεται υπό τον έλεγχο και την
εποπτεία ενώσεων Μ.Κ.Ε. άλλων κρατών, µε προφανή τα
µειονεκτήµατα.
Όµως η ΕΛΕΜΚΕ διαθέτει αρκετή εµπειρία αφού κατά καιρούς,
ανεπίσηµα βέβαια, έχει πιστοποιήσει προσωπικό σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-473 και έχει χορηγήσει τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά όπως του Σχήµατος 6.
Σχήµα 6. Πιστοποιητικό ποιότητας προσωπικού ΜΚΕ χορηγηθέν υπό της ΕΛΕΜΚΕ

Στόχος µας είναι η διαπίστευση της ΕΛΕΜΚΕ να γίνει από τον
αρµόδιο φορέα ποιότητας της χώρας µας, το ΕΣΥ∆, το ταχύτερο
δυνατόν.
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Αυτό προσπαθούµε σήµερα και το µόνο εµπόδιο είναι τα
οικονοµικά, τα οποία δε θα λύσουµε χωρίς τη βοήθεια όλων των
εµπλεκοµένων στους Μ.Κ.Ε. φορείς της χώρας: δηλαδή τη βιοµηχανία,
τα Πανεπιστήµια, την Πολιτεία και το προσωπικό Μ.Κ.Ε.
Είναι αναγκαίο και ωφέλιµο για τη χώρα µας, η διαπίστευση της
ΕΛΕΜΚΕ ως ανεξάρτητου φορέα ποιότητας Μ.Κ.Ε. κατά ΕΝ-45013, να
γίνει σύντοµα. Έτσι αφ'ενός θα προωθηθούν οι Μ.Κ.Ε. στη χώρα µας και
αφ'ετέρου η χώρα µας θα µπορέσει να παίξει, στον τοµέα αυτόν διά της
ΕΛΕΜΚΕ, πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή τόσο της Βαλκανικής
Χερσονήσου όσο και της Ανατολικής Μεσογείου, ως η µόνη χώρα µέλος
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή αυτή. Η άποψη αυτή ενισχύεται
και από την πιεστική επιθυµία των αντίστοιχων χωρών, που θέλουν η
Ελλάδα να συµµετέχει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα
δηµιουργηθούν έτσι πολλές νέες θέσεις εργασίας και πολλές ευκαιρίες,
τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης του
προσωπικού ΜΚΕ, όσο και στον τοµέα παροχής υπηρεσιών µε Μ.Κ.Ε.
Αγαπητοί φίλοι, δε θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα µας δοθεί
άλλωστε η ευκαιρία, κατά το κλείσιµο αυτού του συνεδρίου, αλλά κατά τη
Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΜΚΕ, που θα γίνει επ' ευκαιρία των επόµενων
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της τον
προσεχή Οκτώβριο, να πούµε περισσότερα.
∆ε θα είχε επιτυχία η σηµερινή εκδήλωση χωρίς τη συµµετοχή
σας, γι’αυτό τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι, όλους εσάς
που µας τιµάτε µε την παρουσία σας, τους οµιλητές όπως και τους
χορηγούς αυτού του συνεδρίου.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνικό Ινστιτούτο
Μετρολογίας και τον Πρόεδρο του ∆ρ. Φρυσαλάκη Γεώργιο για τη
φιλοξενία σ’ αυτόν το θαυµάσιο χώρο, όπως και τα µέλη της ΕΛΕΜΚΕ
κ.κ. Χαριτίδη Κ., Μολφέση Κ. και Κίκιρα ∆., για τη συµβολή τους στην
οργάνωση αυτού του συνεδρίου.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου µας και καλή
παραµονή στην όµορφη πόλη της Θεσσαλονίκης µας.

