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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,
Επικοινωνώ µαζί σας για να σας ενηµερώσω για τα σηµαντικά γεγονότα της
τελευταίας περιόδου και τις εξελίξεις που διεξάγονται στην ΕΛΕΜΚΕ.
Παρακαλώ συσπειρωθείτε υπό το ∆.Σ. της ενώσεώς µας, ώστε µαζί σας να
προχωρήσουµε σε όλους τους τοµείς που παρακάτω σας αναφέρω:
1. 8th ECNDT της EFNDT, Βαρκελώνη 17-21/6/2002.
Το 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΜΚΕ, που διεξήχθη στις 17-21 Ιουνίου 2002 στη
Βαρκελώνη της Ισπανίας, ανήκει στο παρελθόν.
Το σηµαντικό αυτό γεγονός, για τη διεθνή κοινότητα ΜΚΕ, ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία χάρη στην άριστη προετοιµασία και οργάνωσή του από την Ισπανική
Ένωση ΜΚΕ (AEND), αλλά και χάρη στο πολύ καλό και φιλόξενο περιβάλλον στο
οποίο διεξήχθη.

Συνεδριακό κέντρο 8ου ECNDT της EFNDT στη Βαρκελώνη

Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του προέδρου της οργανωτικής
επιτροπής, κ. Jesus Serrano, κατά την τελετή λήξεως, έλαβαν µέρος στο συνέδριο
800 σύνεδροι, 400 εκθέτες και 300 συνοδοί, συνολικά δηλαδή 1.500 άτοµα. Κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκαν 417 επιστηµονικές εργασίες.
Στο συνέδριο αυτό η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε µε µια δυναµική αντιπροσωπία
αποτελούµενη από 15 άτοµα µε παρουσίαση 6 επιστηµονικών εργασιών, που
προήρχοντο από τα Πανεπιστήµια και τη Βιοµηχανία της χώρας.
Την ΕΛΕΜΚΕ εκπροσώπησε επίσηµα ο Πρόεδρός της κ. Ι. Πρασιανάκης και η
ταµίας κ. Μ. Κουλούρη.
Για πρώτη φορά η ΕΛΕΜΚΕ διέθετε περίπτερο 10m2, σε πολύ ωραίο σηµείο,
από πλευράς προβολής, στον χώρο της εκθέσεως.
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Μέσω του περιπτέρου µας, στολισµένο µε τα εθνικά µας χρώµατα και
σύµβολα, όπως και τα σύµβολα της ΕΛΕΜΚΕ, διαφηµίστηκαν τα
προγραµµατισθέντα συνέδριά µας, 4ο Εθνικό (Αθήνα, ΕΜΠ, 2 Νοεµβρίου 2002) και
το 3ο ∆ιεθνές (Χανιά, 15-17 Οκτωβρίου 2003), και προεβλήθη η διεκδίκηση του 10ου
ECNDT της EFNDT, που θα γίνει το 2010. ∆ιετέθη επίσης αρκετό υλικό προβολής,
φυλλάδιο, στυλό, χάρακας, ντοσιέ και αναµνηστικό αγαλµατίδιο. Ενηµερώθηκαν
περισσότεροι από 1000 άτοµα σύνεδροι και εκθέτες επισκεπτόµενοι το περίπτερο
της ΕΛΕΜΚΕ και έγιναν αποδέκτες αυτού του υλικού.

Ο πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ στο περίπτερο της ΕΛΕΜΚΕ
στον εκθεσιακό χώρο του 8ου ECNDT της EFNDT στη Βαρκελώνη

Μερικοί από τους επισκέπτες και επισκέπτριες του περιπτέρου της ΕΛΕΜΚΕ

Προσεκλήθησαν και υποσχέθηκαν ότι θα συµµετάσχουν στα συνέδριά µας
αρκετά άτοµα, όπως οι:
G. Nardoni, Πρόεδρος της ICNDT, AIPND, Ιταλία
H. Farley Γενικός Γραµµατέας της ICNDT και Πρόεδρος του WG Q&C της
EFNDT, BInstNDT Αγγλία.
M. Roche, Πρόεδρος της EFNDT, COFREND, Γαλλία
Μ. Poudrai Γεν. Γραµµατέας της COFREND, Γαλλία
B. Larsen, Πρόεδρος της DSNDT, ∆ανία
A. Notea, Πρόεδρος QRRC, ISRACERT, Ισραήλ
G. Shoef, Πρόεδρος της ISRACERT, Ισραήλ κ.ά.
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Ο πρόεδρος της ICNDT κ. G. Nardoni και η πρόεδρος της ΑSNDT Αργεντινής
κ. Elsa Hogert, µέσον πάνω και κάτω

Σηµαντική επίσης υπήρξε και η πρόοδος στη ∆ιεκδίκηση του 10ου ECNDT της
EFNDT, που η ΕΛΕΜΚΕ µε αίτησή της έχει ζητήσει από τις 24-9-2001, για να
διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2010 στην Αθήνα.

Από την τελετή λήξεως του 8ου ECNDT της EFNDT

Το σχετικό υλικό διετέθη στα αρµόδια άτοµα, ενηµερώθηκαν σχεδόν όλοι οι
σύνεδροι, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της EFNDT
που θα γίνει στις 25-10-2002, στο Παρίσι. Υπάρχουν πολλές ελπίδες για θετικό
αποτέλεσµα. Τούτο θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την περαιτέρω προετοιµασία
όπως και την τελική παρουσία µας, αφού εκτός από µας το συνέδριο αυτό το
διεκδικούν και η Τσεχία και κυρίως η Ρωσία, που αποτελεί και τον σηµαντικότερο
αντίπαλό µας.
2. Συνεδρίαση του WG1 Q&C της EFNDT πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ
Η ΕΛΕΜΚΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Ι. Πρασιανάκη
πλαισιωµένο από την κ. Μ. Κουλούρη, Ταµία της ΕΛΕΜΚΕ και τον κ. Β. Κουτσούκο,
Μέλος της ΕΛΕΜΚΕ, από το ΙΒΕΠΕ.
Στη συνεδρίαση του WG 1 για την πιστοποίηση προσωπικού έγινε ενηµέρωση
για τη φάση στην οποία ευρίσκεται η ΕΛΕΜΚΕ. ∆ηλαδή ότι άρχισε η διαδικασία
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διαπίστευσης και ότι µέχρι τέλους αυτού του έτους η διαδικασία αυτή θα έχει
ολοκληρωθεί.
3.

- 4ο ECNDT of HSNT and 2nd BPSC NDT, Αθήνα, ΕΜΠ, Ζωγράφου, 2
Νοεµβρίου 2002

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το τελικό πρόγραµµα του συνεδρίου, το οποίο
µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας, (www.hsnt.gr/4rd NCNDT…).
Θα παρουσιασθούν 34 εργασίες, και για πρώτη φορά στο ετήσιο εθνικό µας
συνέδριο υπάρχουν και 12 συµµετοχές από το εξωτερικό, προς το παρόν.
Επίσης το συνέδριό µας, προς το παρόν, θα τιµήσει ο πρόεδρος της ICNDT
κ. Gujeppe Nardoni, όπως και ο πρόεδρος της ISRNDT, κ. G. Shoef και ο Καθηγητής
κ. A. Notea από το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθεί ειδική
συνεδρίαση για την ίδρυση οµάδας εργασίας µεταξύ των ενώσεων ΜΚΕ των χωρών
Ισραήλ, Ιταλίας, Ισπανίας, Γερµανίας και Ελλάδας, που σαν στόχο θα έχει την
εφαρµογή των ΜΚΜ στον έλεγχο αρχαιοτήτων, µνηµείων και άλλων αντικειµένων
µεγάλης αρχαιολογικής και πολιτισµικής αξίας.
Παρακαλείσθε να υποβάλλετε εγκαίρως τα κείµενα των εργασιών σας,
σύµφωνα µε τις ανακοινωθείσες προθεσµίες.
4. - 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ, Χανιά, 15-17 Οκτωβρίου 2003.
Προχωρεί η προετοιµασία του 3ου ∆ΣΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ. Η επιτυχία
προβλέπεται να είναι µεγάλη, τόσο για το µεγάλο αριθµό υψηλού επιστηµονικού
επιπέδου εργασιών όσο και για το εκθεσιακό µέρος µε συµµετοχή µεγάλου αριθµού
εκθετών.

Το παλαιό λιµάνι των Χανίων

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο
ανακαινισµένο
πρόσφατα
κτίριο
"ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΣΕΝΑΛΙ", που βρίσκεται
στο κέντρο του παλαιού λιµανιού της
πόλεως και το οποίο ο ∆ήµαρχος των
Χανίων κ. Γιώργος Τζανακάκης και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλεως
προσέφεραν στην ΕΛΕΜΚΕ για τη
φιλοξενία του συνεδρίου µας.
Θα χρειαστούµε την παρουσία
και συµµετοχή όλων σας.
Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και
παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα µας, για
πληρέστερη ενηµέρωσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
(www.hsnt.gr/3rd ICNDT of HSNT)

∆υστυχώς την ίδια περίοδο διοργανώνεται στη χώρα µας παρόµοιο διεθνές
συνέδριο, χωρίς η οργανωτική επιτροπή αυτού του συνεδρίου να έχει επικοινωνήσει
προηγουµένως µε την ΕΛΕΜΚΕ ή να έχει ζητήσει τη συνεργασία της.
Το ∆.Σ. όταν το πληροφορήθηκε (πολύ αργά βέβαια) επικοινώνησε άµεσα µε
τον κύριο διοργανωτή του συνεδρίου, τον κ. D. V. Hemelrijck, Καθηγητή από το
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Βέλγιο και προσπάθησε να τον πείσει να το αναβάλλει ή έστω να το συνδιοργανώσει
µε µας. Οι ανακοινώσεις µας είχαν κυκλοφορήσει πολύ ενωρίτερα, από τον Ιούνιο
του 2001 στα πλαίσια του 3ου Εθνικού µας συνεδρίου, αλλά και µε άλλο τρόπο στη
συνέχεια, π.χ. ανακοινώσεις στο Ε.∆. του ΤΕΕ, στην εφηµερίδα µας (ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΜΚΕ), στην ιστοσελίδα µας, κ.λ.π.
Εµείς, ένας εθνικός φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπαθούµε να
προωθήσουµε τους ΜΚΕ µε τον καλύτερο τρόπο στη χώρα µας, συνεργαζόµενοι µε
την ICNDT, την EFNDT και τις αντίστοιχες εθνικές ενώσεις άλλων χωρών,
υπακούοντες πάντοτε στις επιθυµίες και εντολές όλων των µελών µας.
Η προσπάθειά µας αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη της ΕΛΕΜΚΕ, στην
καθιέρωσή της διεθνώς και στο να αποδείξει ότι διαθέτει ή και να αποκτήσει την
ικανότητα και εµπειρία για διοργάνωση µεγάλων διεθνών συνεδρίων, ώστε να
µπορέσει να διεκδικήσει µεγάλα γεγονότα όπως είναι το 10ο ECNDT, το οποίο ήδη
διεκδικούµε.
Τέτοιες πρωτοβουλίες, σαν αυτή του παράπλευρου - παράλληλου συνεδρίου,
όχι µόνο δε βοηθούν την προώθηση των ΜΚΕ στη χώρα µας, αλλά αντιθέτως
γίνονται τροχοπέδη για την επίτευξη των στόχων της ΕΛΕΜΚΕ και εν πάση
περιπτώσει δεν προωθούν τα συµφέροντα της ΕΛΕΜΚΕ και των µελών της. ∆ιότι,
όπως είναι γνωστό οι ΜΚΕ σε κάθε χώρα προωθούνται κατά τον καλύτερο τρόπο
και αναπτύσσονται προς το εθνικό συµφέρον µε δυνατές εθνικές ενώσεις ΜΚΕ µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως για τη χώρα µας είναι η ΕΛΕΜΚΕ.
5. - ∆ιαπίστευση της ΕΛΕΜΚΕ κατά EN 45013 από το ΕΣΥ∆
Οι εργασίες συµπλήρωσης του σχετικού φακέλου, προετοιµασίας και
οργάνωσης της ΕΛΕΜΚΕ, για τη διαπίστευσή της, συνεχίζονται µε γοργούς ρυθµούς
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του συντονιστού της επιτροπής διαπίστευσης κ.
Μιχαήλ Σφαντζικόπουλου, Καθηγητού Ε.Μ.Π.
6. - Τα νέα γραφεία της ΕΛΕΜΚΕ
Ήδη ολοκληρώθηκε η παραλαβή των γραφείων της ΕΛΕΜΚΕ από τη
Σύγκλητο του ΕΜΠ την οποία, και ιδιαίτερα τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κ. Θεµιστοκλή
Ξανθόπουλο, Καθηγητή του ΕΜΠ, ευχαριστούµε ξανά και απ’ αυτή τη θέση, για τη
µεγάλη συµπαράστασή τους στην προσπάθειά µας.
Αυτές τις µέρες ολοκληρώνεται η εγκατάστασή µας.
Τα γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της Πολυτεχνειουπόλεως Ζωγράφου του
ΕΜΠ (www.hsnt.gr/4th NCNDT../map). Η είσοδος θα γίνεται από την πύλη Κατεχάκη. Το
τηλέφωνο και άλλα στοιχεία θα τα βρείτε αργότερα στην ιστοσελίδα µας.
ΚΑΛΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Ι. Ν. Πρασιανάκης
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