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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη της ΕΛΕΜΚΕ,
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουµε ότι, ύστερα από επιτυχή αξιολόγηση,
εγκρίθηκε η χορήγηση στην ΕΛΕΜΚΕ του πιστοποιητικού ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το ΕΣΥ∆
(Αριθµ. Πιστοπ. 198 ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024 για τη διενέργεια πιστοποιήσεων
προσωπικού µη καταστροφικών ελέγχων.
Ένας µακροχρόνιος πόθος και επιθυµία της ΕΛΕΜΚΕ, η πολυπόθητη ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ της ως
ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ γίνεται πραγµατικότητα. Έτσι, από σήµερα
και η Ελλάδα καθίσταται, και στον τοµέα των ΜΚΕ, ισότιµο και ισοδύναµο µέλος µε τα άλλα µέλη
της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας ΜΚΕ (EFNDT).
Θέλουµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας και τα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ προς τα µέλη του ∆.Σ. της
ΕΛΕΜΚΕ, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαπίστευσης, τους Συµβούλους για τη ∆ιαπίστευση, το
Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο και προς όλους όσους πίστεψαν ότι η ΕΛΕΜΚΕ µπορεί να
επιτύχει ένα τέτοιο σηµαντικό και υπέροχο στόχο. Ιδιαίτερη ικανοποίηση θέλουµε να εκφράσουµε
προς το ΕΣΥ∆, που εκτιµώντας το έργο και την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ την τίµησαν µε το
Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης.
Η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), ιδρύθηκε το 1987 από µια
µικρή οµάδα του επιστηµονικού και τεχνικού κόσµου της χώρας. Σύµφωνα µε το
καταστατικό της εταιρείας, και τις διεθνείς συµφωνίες που έχει υπογράψει τόσο µε την
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT), όσο και µε τη ∆ιεθνή
Ένωση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT), των οποίων είναι πλήρες µέλος, η ΕΛΕΜΚΕ
είναι ο µόνος Εθνικός Φορέας ΜΚΕ της χώρας µας, Επιστηµονικό Σωµατείο µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου οι σκοποί µεταξύ άλλων είναι και οι ακόλουθοι:
• Να µεριµνά για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των µελών της και άλλων στους ΜΚΕ.
• Να προάγει την τεχνολογία των µη καταστροφικών ελέγχων στην Ελλάδα.
• Να µεριµνά για την οργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε θέµατα σχετικά µε την
τεχνολογία των µη καταστροφικών ελέγχων.
• Να ενθαρρύνει την έρευνα (θεωρητική και πρακτική) στην επιστήµη και τεχνολογία των µη
καταστροφικών ελέγχων και να φροντίζει για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτών των
ερευνητικών εργασιών.
• Να παρέχει συµβουλές επί ποιοτικού ελέγχου και µη καταστροφικών ελέγχων.
• Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και εµπειρίας των µελών της.
• Να ιδρύσει βιβλιοθήκη µε ερευνητικές εργασίες κάθε είδους, κυρίως ΜΚΕ.
• Να αναλάβει την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών και βιβλίων.
• Να προάγει τα εν γένει συµφέροντα των µελών της.
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Σήµερα η ΕΛΕΜΚΕ αριθµεί 400 περίπου µέλη, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι στελέχη
επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, όπως και Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές.
Η ΕΛΕΜΚΕ στην πορεία της για την περαιτέρω διάδοση και ανάπτυξη των ΜΚΕ στη χώρα µας
πέτυχε µε σοβαρότητα ήδη ένα ακόµη σηµαντικό στόχο της, τη ∆ιαπίστευση. Είναι βέβαιο πως µε
την ίδια σοβαρότητα και συνεχή προσπάθεια θα συνεχίσει για την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξή
της προς όφελος τόσο των µελών της όσο και ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας.
Άµεσο επόµενο βήµα µετά την παραλαβή του Πιστοποιητικού της ∆ιαπίστευσης είναι η υποβολή
αιτήσεως προς την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία ΜΚΕ (EFNDT) για την αναγνώριση ως ισότιµου και
ισοδύναµου φορέα ∆ιαπίστευσης για την Πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ, σύµφωνα µε την
υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της EFNDT συµφωνία αµοιβαίας συνεργασίας.
Εµείς θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για βελτίωση και εξέλιξη, έτσι ώστε να συµβάλουµε στην
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή των ΜΚΕ σε κάθε περιοχή της παραγωγής της Βιοµηχανίας,
της Εκπαίδευσης και της Έρευνας προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.
Σας παρακαλούµε να συνεχίσετε να ενισχύετε και στηρίζετε την Ελληνική Εταιρεία ΜΚΕ µε την
ίδια εµπιστοσύνη, έτσι ώστε όλοι µαζί να συµβάλουµε στην περαιτέρω διάδοση της ασκήσεως του
Ποιοτικού Ελέγχου µε ΜΚΕ προς όφελος των πολιτών και της οικονοµίας της χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες, τιµοκατάλογο και χρόνο εκπαίδευσης και εξέτασης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε:
• Tη γραµµατεία της ΕΛΕΜΚΕ κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη 16:00 µε 19:00, στο τηλ. 210-7723759
ή µε Fax: 210-7723759 ή E-mail: hsnt@hsnt.gr, όπως επίσης και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της ΕΛΕΜΚΕ: www.hsnt.gr
• Tο πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της ΕΛΕΜΚΕ: Κέντρο Τεχνολογίας και
Ποιοτικού Ελέγχου, Μ.Κ.Κωτούζας & ΣΙΑ Ε.Ε., Ζωοδόχου Πηγής 51, 382 21 Βόλος. Τηλ.:
24210 59881, Fax: 24210 59885, E-mail: ketepe@otenet.gr
Με πολλούς χαιρετισµούς, εκτίµηση και ευχές για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,
Για το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ,
Ο Πρόεδρος,
Ι. Πρασιανάκης
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
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