
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΕΜΚΕ) 
 

                                                                                                                               
 

 

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ, 

 

Μετά την ολοκλήρωση του 19
th

 WCNDT of ICNDT, που διεξήχθη από 12-17 Ιουνίου 

2016 στο Μόναχο της Γερμανίας με τη συμμετοχή και της ΕΛΕΜΚΕ, θα ήθελα να σας 

ενημερώσω με τα ακόλουθα.  

Και επειδή ως γνωστόν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις σας παραθέτω 

μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του συνεδρίου. 

Το συνέδριο διεξήχθη στο εξαιρετικό συνεδριακό κέντρο ICM του Μονάχου με 

τις 7.000 θέσεις και τα 7.000τ.μ. 
 

 
 

Στην είσοδο του συνεδριακού κέντρου, μεταξύ άλλων χάρη της συμμετοχής και της 

ΕΛΕΜΚΕ, κυμάτιζε και η Ελληνική σημαία καθόλη τη διάρκεια των εργασιών του 

συνεδρίου. 
 

      



 

 

Πρέπει να ήταν το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο ΜΚΕ που έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στο συνέδριο 

συμμετείχαν 2.500 σύνεδροι, και 1.400 επισκέπτες της έκθεσης. Υποβλήθηκαν 1000 

επιστημονικές εργασίες εκ των οποίων οι 670 παρουσιάστηκαν προφορικά και 

περισσότερες από 100 ως Posters. Το συνέδριο στήριξαν 25 εταιρείες, χορηγοί. 

Παράλληλα 273 εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα τους στη σύγχρονη τεχνολογία των 

ΜΚΕ. Ενώ στον εκθεσιακό χώρο το συνεδρίου, 3400τ.μ., λειτούργησαν σχεδόν όλες οι 

εθνικές ενώσεις και φορείς ΜΚΕ αντίστοιχα περίπτερα.  

Στο τεράστιο αυτό διεθνές συνέδριο ΜΚΕ έγινε κατά τον καλύτερο τρόπο το 

πάντρεμα της θεωρίας με την πράξη. Παρουσιάστηκε έργο αποτέλεσμα επιστημονικής 

έρευνας αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της επιστημονικής έρευνας που ήταν όργανα 

και συσκευές ΜΚΕ, οι περισσότερες των οποίων για πρώτη φορά παρουσιάζονται στον 

πλανήτη. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως έχει πει και ο μεγάλος ερευνητής 

Theodore Von Karman, η επιστήμη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν ενώ η τεχνολογία 

μετατρέπει αυτή τη γνώση σε πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ. 

Εντυπωσιακή ήταν η τελετή έναρξης με το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του 

19
th

 WCNDT Matthias Purschke και τον Πρόεδρο της ICNDT Mike Farley. 

 

  
 

  
 



 

 
 

  
 

Η ΕΛΕΜΚΕ μπόρεσε να συμμετάσχει και σε αυτό το συνέδριο χάρη αφενός της 

συνεχούς στήριξης από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, αλλά και της χορηγίας για αυτό το 

συνέδριο της Εταιρείας RAYCAP που ανταποκρίθηκε θετικά σε σχετική πρόσκληση 

μας. Και τους δύο τους ευχαριστούμε θερμά. 
 

        



 

 

Η ΕΛΕΜΚΕ εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον Πρόεδρο της κ. Ι. Πρασιανάκη και 

τους 2 Αντιπρόεδρους της κ. Α. Βαμβακούση και Ε. Χριστοφόρου. Υπολογίζω ότι 

συνολικά το συνέδριο μαζί με εκείνους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό το 

παρακολούθησαν πάνω από 30 Έλληνες. Στην ΕΛΕΜΚΕ είχε διατεθεί το περίπτερο 

NDT 17 στον 1
ο
 όροφο του συνεδριακού κέντρου. 

 

 

  
 

 

 
 

 

       

  
 



 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβαν χώρα αρκετές συναντήσεις επιτροπών και 

ομάδων εργασίας όπως και συνεδριάσεις Δ.Σ. της ICNDT και EFNDT. 

Η ΕΛΕΜΚΕ συμμετείχε στην 38
η
 Συνάντηση (1

η
 Γενική Συνέλευση) της 

ICNDT, 14 Ιουνίου 2016, όπως και στην 39
η
 Συνάντηση (2

η
 Γενική Συνέλευση) της 

ICNDT, 16 Ιουνίου 2016, κατά τη διάρκεια της οποίας με μυστική ψηφοφορία 

αποφασίστηκε ότι το 21
ο
 WCNDT της ICNDT, θα διεξαχθεί από την  AAENDE το 

2024 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Ο δεύτερος διεκδικητής ήταν η ASNT. 

Όπως είναι γνωστό το 20
ο
 WCNDT της ICNDT, θα διεξαχθεί στις 8-12 Ιουνίου 2020, 

στη Σεούλ της Κορέας.  
 

 
 

 
 



 

Επίσης συμμετείχαμε στη Γενική Συνέλευση της EFNDT στις 15 Ιουνίου 2015. Το 

επόμενο συνέδριο της EFNDT, το 12
ο
 ECNDT, έχει αποφασισθεί να γίνει στις 11-15 

Ιουνίου 2018, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. 
 

  

 

 
 



 

Τέλος ως μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας ΜΚΕ έλαβα μέρος στο Συνάντηση των μελών 

της, που έγινε τη 15
η
 Ιουνίου 2016 στο χώρο του συνεδριακού κέντρου. Η Ακαδημία 

σήμερα έχει 56 μέλη, 47 πλήρη και 9 επίτιμα, προερχόμενα από 22 χώρες. 
 

      
 

 

Ο Πρόεδρος του 19
th

 WCNDT Matthias Purschke, που φαίνεται στη φωτογραφία με 

τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΕΛΕΜΚΕ στο χώρο του Allianz Arena όπου έγινε 

το επίσημο δείπνο του συνεδρίου, έκανε εξαιρετική δουλειά και προφανώς του αξίζουν 

τα θερμότερα συγχαρητήρια που εκτός που του τα εξέφρασα και από κοντά ασφαλώς 

του αξίζουν και από αυτή τη θέση. 
 

 

 
 



 

  
 

Εντυπωσιακή επίσης ήταν και η Βαυαρέζικη βραδιά που έγινε στη φημισμένη 

μπυραρία Lowendraukeller του Μονάχου.  

 

  
 

  
 

Είχε επίσης προγραμματισθεί μεγάλος αριθμός εκδρομών σε αξιοθέατα της 

πόλεως και των γύρο περιοχών για τους συνέδρους και τους συνοδούς τους. 

Μικρής διάρκειας video σχετικό με το συνέδριο και φωτογραφίες μπορείτε να 

δείτε επίσης στη διεύθυνση www.wcndt2016.com ή την www.icndt.org. 

Η ομάδα της ΕΛΕΜΚΕ έκανε αρκετές επαφές με αρκετούς σύνεδρους. Η 

ΕΛΕΜΚΕ εκπροσωπήθηκε σε όλες τις συναντήσεις της ICNDT, της EFNDT αλλά και 

http://www.wcndt2016.com/
http://www.icndt.org/


 

της Διεθνούς Ακαδημίας ΜΚΕ. Ανανεώθηκαν οι παλαιές σχέσεις και δημιουργήθηκαν 

νέες. Υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα για μας.  

Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε και αυτήν την ευκαιρία προς όφελος της 

ανάπτυξης που όλοι περιμένουμε στη χώρα μας. Γιατί είναι γνωστό ότι δε μπορεί να 

υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ποιότητα. Και ποιότητα δε μπορεί να υπάρξει χωρίς τους 

ΜΚΕ. Οι ΜΚΕ είναι το μέσον δια του οποίου διασφαλίζεται η ακεραιότητα των 

κατασκευών, των μικρών και μεγάλων έργων, όλων των υλικών και τέλος το μέσο δια 

του οποίου επιτυγχάνεται η ολική ποιότητα, δηλαδή η ποιότητα σε όλα. 

Ιδιαίτερα την αξία και χρησιμότητα των ΜΚΕ όλοι γνωρίζουμε όταν 

εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας, υπέρηχοι, ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, 

ενδοσκοπικές επεμβάσεις κ.λπ. 

Εμείς τις επαφές που κάναμε, και που είδατε σε κάποιο βαθμό και με το 

παραπάνω φωτογραφικό υλικό, μέσω αυτού του συνεδρίου αλλά και με τον 

προγραμματισμό της ΕΛΕΜΚΕ, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε με τη διοργάνωση δύο 

σημαντικών γεγονότων που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω ενημέρωση και 

προώθηση των ΜΚΕ στην πατρίδα μας.  

Το πρώτο αφορά τη διοργάνωση Ημερίδας ΜΚΕ που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο 

Νοέμβριο στην Αθήνα. Σε αυτήν την Ημερίδα θα υπάρξουν συγκεκριμένες εισηγήσεις 

που θα καλύψουν όλο το φάσμα των ΜΚΕ και δε θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.  

Ενώ το δεύτερο θα είναι η διοργάνωση του 6
ου

 Διεθνούς μας Συνεδρίου ΜΚΕ 

που προβλέπεται να διεξαχθεί το 2017. 

Και για τα δύο αυτά γεγονότα θα ενημερωθείτε λεπτομερώς με επόμενες 

ανακοινώσεις μας. Περιμένουμε όμως τη στήριξη αυτών των προσπαθειών αλλά και τη 

συμμετοχή  ιδιαίτερα όλων όσοι ασχολούνται με τους ΜΚΕ. 

Σας ευχόμαστε Καλές Θερινές Διακοπές με Υγεία. 

 

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 

 

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς 

Για την ΕΛΕΜΚΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Ι. Ν. Πρασιανάκης 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

 

 

 


