1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ 3Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΚΕ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ ΚΑΙ
Η 1η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΚΕ
1. Το 3ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ, Θεσσαλονίκη 2001
Στις 9 Ιουνίου 2001 διεξήχθη µε επιτυχία το 3ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής
Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΜΚΕ). Το συνέδριο έγινε στο θαυµάσιο αµφιθέατρο
του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), που βρίσκεται στη Βιοµηχανική Ζώνη Σίνδου της
Θεσσαλονίκης, και όχι στο αµφιθέατρο της Σχολής των Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ., όπως αρχικά
είχε προγραµµατισθεί, αλλαγή που έγινε την τελευταία στιγµή λόγω των φοιτητικών καταλήψεων του
Α.Π.Θ.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 27 πρωτότυπες επιστηµονικές εργασίες, που αφορούσαν την
έρευνα, τις τελευταίες εξελίξεις, τις εφαρµογές, τις καινοτοµίες και τους κανονισµούς στους ΜΚΕ.
Ταυτόχρονα δε έγινε και µικρή έκθεση εξοπλισµού, οργάνων και πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ.
Το συνέδριο τίµησαν µε την παρουσία τους περί τα 100 άτοµα (οµιλητές, εκθέτες και απλοί
σύνεδροι), προερχόµενα από τη βιοµηχανία, τα πανεπιστήµια και την έρευνα, µεταξύ των οποίων ο
Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής κ. Θ. Ξανθόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΙΜ κ. Γ. Φρυσαλάκης, ο
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Εργαστηρίων κ. Κ. Μολφέσης, Ο ∆ιευθυντής του Κ∆ΕΠ ∆ΕΗ κ. Χ. Χρηστίδης, ο ∆ιευθυντής των Ελληνικών Πετρελαίων κ. Περδικόπουλος κ.ά.
Το συνέδριο άνοιξε µε την εναρκτήρια οµιλία του ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Ιωάννης
Πρασιανάκης, αναφερόµενος πρώτα στην εξέλιξη των ΜΚΕ από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα στην
Ελλάδα και διεθνώς. Στη συνέχεια παρουσίασε στους συνέδρους την σηµερινή κατάσταση της
ΕΛΕΜΚΕ και κατέληξε στην αναγκαιότητα διαπίστευσής της από το ΕΣΥ∆ κατά ΕΝ45013, όπως και
για τα αίτια της µη διαπίστευσης της µέχρι σήµερα.
Στη συνέχεια απηύθυναν σύντοµο χαιρετισµό για λογαριασµό του ΕΙΜ και της Ελληνικής
Ενώσεως Εργαστηρίων ο αντιπρόεδρός της κ. Κ. Μολφέσης, από τη ∆ΕΗ ο κ. Χρυστίδης Χ.
∆ιευθυντής του Κ∆ΕΠ - ∆ΕΗ και τέλος εκ µέρους του ΕΜΠ ο Πρύτανης του κ. Θ. Ξανθόπουλος, ο
οποίος ευχόµενος καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου αλλά και στην πορεία της ΕΛΕΜΚΕ,
τονίζοντας την αναγκαιότητα περαιτέρω ανάπτυξης των ΜΚΕ και στη χώρα µας και κηρύσσοντας
την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ανακοίνωσε την απόφαση του να διαθέσει τον αναγκαίο
χώρο στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειουπόλεως Ζωγράφου, για τη στέγαση της ΕΛΕΜΚΕ.
Κατά την τελετή λήξεως του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Ιωάννης Πρασιανάκης
συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα του συνεδρίου, ανακοίνωσε στους συνέδρους την απόφαση του ∆.Σ.
της ΕΛΕΜΚΕ για τα µελλοντικά σχέδια της ΕΛΕΜΚΕ όσον αφορά τη διαπίστευση της ως
ανεξάρτητου φορέα ΜΚΕ κατά ΕΝ 45013, όπως και την απόφαση του για τη διοργάνωση του
επόµενου, 4ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ ταυτόχρονα µε τη 2η Συνδιάσκεψη της ∆ιαβαλκανικής
Ενώσεως ΜΚΕ, τον Οκτώβριο του 2002.
2. Συµµετοχή της ΕΛΕΜΚΕ στο 16ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Βουλγαρίας, 12-15/6/2001 και
στην 1η Συνδιάσκεψη της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ στη Σωζόπολη Βουλγαρίας 13-6-2001
Μετά το πέρας του 3ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ, ο πρόεδρος της κ. Ι.
Πρασιανάκης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, συνοδευόµενος από τον αντιπρόεδρο της κ. Σφατζικόπουλο Μ.,
Καθηγητή του ΕΜΠ, και τα µέλη της κ. Σπυρόπουλο, Κ. Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ και κ. Χαριτίδη
Κ., Μηχανολόγο Μηχανικό ΜΚΕ, µετέβη στη Σωζόπολη της Βουλγαρίας για να συµµετάσχει στην
πρώτη συνδιάσκεψη της νεοσυσταθείσης Ενώσεως ΜΚΕ των χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου,
της οποίας η ΕΛΕΜΚΕ είναι ιδρυτικό και πλήρες µέλος. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια
διεξαγωγής του 16ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ της ενώσεως ΜΚΕ της Βουλγαρίας (BGSNDT), που
διεξήχθη στον ίδιο τόπο 12-15 Ιουνίου 2001.
Κατά την έναρξη των εργασιών αυτού του συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Ι.
Πρασιανάκης απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό, αναφερόµενος στην Ελληνοβουλγαρική συνεργασία
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πάνω στους ΜΚΕ, στην πορεία των ΜΚΕ στην Ελλάδα και την κατάσταση και την πορεία της
ΕΛΕΜΚΕ από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα.
Στη συνέχεια υπεγράφη οριστικά η συµφωνία αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ της ΕΛΕΜΚΕ
και της BGSNDT, από τους προέδρους των δύο ενώσεων ΜΚΕ Ελλάδας και Βουλγαρίας, κ.κ. Ι.
Πρασιανάκη και Alexander Skordev.
Κατόπιν διεξήχθη η πρώτη συνάντηση των προέδρων της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ,
στην οποία συµµετέχουν ως µέλη οι πρόεδροι των εθνικών ενώσεων ΜΚΕ των χωρών της Ελλάδας,
της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ρουµανίας, της Κροατίας, των Σκοπίων κ.ά.
Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν από Ελληνικής πλευράς ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Ι.
Πρασιανάκης ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Μ. Σφατζικόπουλος και τα µέλη της κ.κ. Χαριτίδης
Κ., και Σπυρόπουλος Κ. Από πλευράς Βουλγαρίας παρίστατο ο πρόεδρος της BGSNDT Alexander
Skordev και το µέλος της και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μηχανικής της Ακαδηµίας της Σόφιας,
Καθηγητής Miklo Mihovski.
Στη διάρκεια αυτής της σύσκεψης εξετάστηκαν διάφορα θέµατα ΜΚΕ αµοιβαίου
ενδιαφέροντος και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1) Συζητήθηκαν τα προβλήµατα που εµφανίζονται για τη λειτουργία της ∆ιαβαλκανικής Ενώσεως,
ΜΚΕ, λόγω των Πολιτικών και Στρατιωτικών γεγονότων της περιοχής.
2) Αποφασίστηκε και συµφωνήθηκε όπως η επόµενη, 2η ∆ιαβαλκανική Συνδιάσκεψη, γίνει τον
Οκτώβριο του 2002 στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του 4ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ.
3) Εξετάστηκε η πρόταση του προέδρου της Ενώσεως ΜΚΕ του Ισραήλ, Καθηγητή κ. Gabi Shoef,
για τη δηµιουργία περιφερειακής οµάδας εργασίας ΜΚΕ, στην οποία να συµµετέχουν οι ενώσεις
ΜΚΕ της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.
4) Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κ. Ι. Πρασιανάκης, πρότεινε αντί αυτού να ιδρυθεί Ένωση ΜΚΕ µε την
επωνυµία "Ένωση ΜΚΕ των χωρών της Βορειοανατολικής Μεσογείου ΕΜΚΕΒΑΜ (North
Eastern Mediterranean Association for Nοn Destructive Testing - NEMA NDT)". Πρότεινε
επίσης στην ένωση αυτή να συµµετέχουν οι προαναφερθείσες ενώσεις ΜΚΕ ως ιδρυτικά µέλη, µε
προοπτική να διευρυνθεί στο µέλλον µε την είσοδο και άλλων ενώσεων MKE, όπως της Κύπρου,
της Αιγύπτου, της Ρουµανίας, των Σκοπίων, της Αλβανίας, της Σερβίας, της Γιουγκοσλαβίας, της
Κροατίας, της Ιταλίας κ.ά.
Η πρόταση αυτή έγινε κατ’ αρχάς οµόφωνα δεκτή και συµφωνήθηκε ν’ αρχίσει η σχετική
προετοιµασία, µε στόχο οι οριστικές αποφάσεις και ενδεχοµένως η υπογραφή για τη σύσταση αυτής
της ενώσεως, να γίνει κατά τη διάρκεια της 2ης ∆ιαβαλκανικής Συναντήσεως ΜΚΕ, που θα γίνει στην
Αθήνα τον Οκτώβριο του 2002, στα πλαίσια διεξαγωγής του 4ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ της
ΕΛΕΜΚΕ.
Συµφωνήθηκε επίσης να συνταχθεί ένα σχέδιο καταστατικού από τον πρόεδρο της BGSNDT
κ. A. Skordev, το οποίο να κυκλοφορήσει στα άλλα 3 ιδρυτικά µέλη για διορθώσεις και
τροποποιήσεις, µε στόχο στη 2η ∆ιαβαλκανική συνάντηση, που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2002 στην
Αθήνα, να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και ενδεχοµένως να υπογραφεί η συµφωνία τότε εάν
είναι έτοιµη.
Για την ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

