
Το 4ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ και
το 2ο ∆ιαβαλκανικό Συνέδριο ΜΚΕ, της PBS NDT

Αθήνα, Ε.Μ.Π. 2 Νοεµβρίου 2002

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και του 4ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ
της ΕΛΕΜΚΕ το οποίο διεξήχθη µαζί µε το 2ο Βαλκανικό Συνέδριο ΜΚΕ της
Βαλκανικής Ενώσεως ΜΚΕ (BPS NDT) στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο, στις 2 Νοεµβρίου
2002. Το συνέδριο τίµησαν µε την παρουσία τους µεταξύ άλλων ο Πρύτανης του
Ε.Μ.Π. Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ενώσεως ΜΚΕ της
Βουλγαρίας BG S NDT Καθηγητής A. Skordef, ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της
Ενώσεως ΜΚΕ του Ισραήλ (ISRA NDT) Καθηγητής A. Notea και G. Shoef και ο τ.
Πρόεδρος της ASNT ∆ρ. Σ. Βαχαβιώλος.

Στο συνέδριο υπεβλήθησαν 35 επιστηµονικές εργασίες από Έλληνες και
ξένους ερευνητές. Ταυτόχρονα µε τις εργασίες του συνεδρίου διεξήχθη µε επιτυχία
και µικρή έκθεση εξοπλισµού και προϊόντων ΜΚΕ στους θαυµάσιους χώρους,
αίθουσα τελετών και αίθουσα της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., που το ΕΜΠ προσέφερε
στην ΕΛΕΜΚΕ. Για όλη αυτή τη στήριξη και από αυτή τη θέση θερµά ευχαριστούµε
τόσο τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθηγητή Θ. Ξανθόπουλο όσο και τη Σύγκλητο του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου. Επίσης ευχαριστούµε και όλους τους χορηγούς της ΕΛΕΜΚΕ, χωρίς
την πολύτιµη στήριξη των οποίων δε θα ήταν δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση και
αυτού του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διεξήχθησαν µε επιτυχία δύο σηµαντικές
συναντήσεις.

1.  Στα πλαίσια της 1ης συνάντησης συνεδρίασαν τα µέλη της BPS NDT, και
αποφασίστηκε η διεύρυνσή και µετονοµασία της σε South Eastern European and
Eastern Mediterranean NDT (SEEM NDT), µε προοπτική της διεύρυνσής της και τη
µελλοντική είσοδο και άλλων ενώσεων ΜΚΕ γειτονικών χωρών, όπως του Ισραήλ,
της Κύπρου, της Αιγύπτου και άλλων χωρών της περιοχής. Επίσης έγινε δεκτή η
αίτηση της ISRA NDT για να γίνει µέλος αυτής της ενώσεως. Αποφασίστηκε
οµόφωνα η επόµενη συνάντηση της ενώσεως να γίνει τον Ιούνιο του 2003 στη
Ρουµανία ή Βουλγαρία, και επίσης οµόφωνα αποφασίστηκε για την περίοδο αυτή
πρώτος πρόεδρος της νέας ενώσεως ΜΚΕ (SEEM NDT) να είναι ο σηµερινός
πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ κος Ι. Πρασιανάκης.

2.  Στα πλαίσια της 2ης σύσκεψης, ύστερα από πρόταση της ISRA NDT,
αποφασίστηκε η δηµιουργία οµάδας συνεργασίας για την εφαρµογή των ΜΚΕ στον
έλεγχο αρχαιοτήτων, µνηµείων και αρχαιολογικών ευρηµάτων.

3.  Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξεως ο πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα πρώτα ευχαρίστησε όλους τους συνέδρους και τους
χορηγούς του συνεδρίου. Στη συνέχεια ενηµέρωσε τους συνέδρους για τις εξελίξεις
σχετικά µε τη ∆ιαπίστευση της ΕΛΕΜΚΕ κατά ΕΝ45013 και τέλος ανανέωσε το
ραντεβού για τις 15-17 Οκτωβρίου 2003, οπότε θα γίνει το 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ
της ΕΛΕΜΚΕ στα Χανιά της Κρήτης.

Για την ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος

Ι.Ν.Πρασιανάκης


