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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ELEMKE)
∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΚΕ
Το 6ο Εθνικό Συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων
Αθήνα, Τετάρτη 26 Νοεµβρίου 2008, Ώρα: 09:00-17:00
Τίτλος Συνεδρίου:
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,
Το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του
ποιοτικού ελέγχου µε ΜΚΜ στη χώρα µας αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 12ης Ιουνίου 2008 τη
διοργάνωση ηµερίδας µε τίτλο: "Ο Ρόλος και συµβολή της ΕΛΕΜΚΕ στην πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ και
στην Προώθηση των ΜΚΕ στην Ελλάδα για την ασφάλεια των κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου".
Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθούν όλοι όσοι ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τους
ΜΚΕ και, γενικότερα, µε την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών ιδιώτες, δηµόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς, µε τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στους ΜΚΕ αλλά και την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και
ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου µε ΜΚΕ στη βιοµηχανία, τη ναυτιλία, τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα προς
όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονοµίας.
Η ηµερίδα θα γίνει στην Αθήνα στις 26-11-2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα: 09:00-17:00, στο
αµφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 119. Την εκδήλωση θα
τιµήσουν εκτός των πολλών εξαίρετων συναδέλφων και οµιλητών από τη Βιοµηχανία και την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα της χώρας και εκπρόσωποι, προς το παρόν, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΥΠΑΝ, του
ΕΜΠ κ.ά. υπό την αιγίδα και τη στήριξη των οποίων διεξάγεται αυτή η Ηµερίδα.
Η συµµετοχή όλων θα είναι ελεύθερη, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Παρακαλείσθε όσοι επιθυµείτε
να παρουσιάσετε σχετική εργασία να την αποστείλετε εγκαίρως επειδή ο αριθµός των προφορικών
ανακοινώσεων θα είναι περιορισµένος. Η τελική επιλογή των εργασιών για προφορική ή poster παρουσίαση
θα γίνει από την Επιστηµονική Επιτροπή της Ηµερίδας.
Οι περιλήψεις των εργασιών και το πλήρες κείµενο των εργασιών πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική
µορφή. Θα εκδοθούν πρακτικά σε ηλεκτρονική µορφή (CD), τα οποία θα διατεθούν στους συνέδρους
δωρεάν.
Εκτός από τις εργασίες που τελικά θα ανακοινωθούν προφορικά, βάσει του συνηµµένου
προκαταρκτικού προγράµµατος, οι υπόλοιπες εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν ως Poster.
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Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το συνηµµένο συνοπτικό πρόγραµµα και επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΕ: www.hsnt.gr
Όσοι επιθυµούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ συµµετέχοντας, ως χορηγοί πρέπει
να επικοινωνήσουν µε τον πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Ι. Πρασιανάκη εγκαίρως. Οι χορηγοί θα προβληθούν δια των
εντύπων (ανακοινώσεις-πρόγραµµα), και της ιστοσελίδας της ηµερίδας και θα συµπεριληφθεί το υλικό
προβολής τους στο CD των πρακτικών.
Παρακαλείσθε να µη ξεχάσετε την ηµεροµηνία 26-11-2008 και να αποστείλετε εγκαίρως
συµπληρωµένη τη συνηµµένη αίτηση εγγραφής.
Θεµατολογία του Συνεδρίου
Η θεµατολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσµα της έρευνας και των εφαρµογών της στην περιοχή
των ΜΚΕ. Πιο συγκεκριµένα οι περιοχές ενδιαφέροντος του συνεδρίου είναι:
• Επιθεώρηση, Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ.
• ∆ιαπίστευση φορέων ΜΚΕ
• Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ
• Προηγµένες Εφαρµογές ΜΚΕ για τον Ποιοτικό Έλεγχο :
• Βιοµηχανικών Υλικών και Προϊόντων
• Μικρών και µεγάλων Κατασκευών
• ∆ηµοσίων και ιδιωτικών Έργων
• Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών
• Έργων Τέχνης, Μνηµείων και Έργων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
• Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών
• Νέες τεχνικές, FILM FREE
• ∆οµικών Υλικών και Κατασκευών βλαµµένων από σεισµούς
• Ιατρικές Εφαρµογές ΜΚΕ
Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας Ηµερίδας

Καθηγητής Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης
Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών,
Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73, Αθήνα
Τηλ.: 210-772 1312, E-mail:prasian@central.ntua.gr

Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή
•
•
•
•
•
•
•

Το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ι. Πρασιανάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
Μ. Σφαντζικόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
Γ. Πετρίδης, Επιθεωρητής ΜΚΕ
Ι. Τσοµπανίδης, Επιθεωρητής ΜΚΕ
Κ. Αναστασιάδης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Α. Βαµβακούσης, ∆ρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ
Κ. Χαριτίδης, ∆/ντής WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Τόπος ∆ιεξαγωγής Ηµερίδας

Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Λεωφόρος Μεσογείων 119.
Υποβολή-Παρουσίαση Επιστηµονικών Εργασιών
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Περιλήψεις: Η περίληψη της εργασίας να έχει έκταση µιας σελίδας Α4 µε περιθώρια 2,5cm σε όλες τις
πλευρές της σελίδας. Το κείµενο να είναι γραµµένο µε Times New Roman των 11 στιγµών. Θα
χρησιµοποιηθεί για το CD των πρακτικών.
Πλήρες άρθρο: Η έκταση της τελικής εργασίας, κείµενο, σχήµατα, βιβλιογραφία κ.λπ. να µη ξεπερνούν τις
20 σελίδες. Τα περιθώρια σε σελίδες Α4, πρέπει να είναι 3cm επάνω και 2,5cm στις υπόλοιπες πλευρές της
σελίδας. Το κείµενο να είναι γραµµένο µε Times New Roman των 11 στιγµών. Περισσότερες λεπτοµέρειες
θα δοθούν σε επόµενη ανακοίνωση µας.
Πρακτικά του Συνεδρίου: Οι περιλήψεις των άρθρων καθώς και τα πλήρη άρθρα θα δοθούν σε
ηλεκτρονική µορφή σε CD.
Χορηγοί: Κάθε χορηγός µπορεί να αποστείλει διαφηµιστικό υλικό έκτασης µέχρι 4 σελίδες για να
συµπεριληφθεί στο CD των πρακτικών.
Σας γνωρίζουµε ότι το πλήρες τελικό κείµενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφηµιστικά των
χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο µέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008 ώστε να µπορέσουν, η
οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιµάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα
πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου ( ένα CD) θα διατεθούν στους συµµετέχοντες, κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου.
Το τελικό κείµενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφηµιστικού
τετρασέλιδου, παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στα
E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr ή µε CD ταχυδροµικώς στην
Ταχ. ∆/νση της ΕΛΕΜΚΕ: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.
Χρονοδιάγραµµα - Τελικές Hµεροµηνίες
Πρώτη ανακοίνωση:
Υποβολή Περιλήψεων:
Γνωστοποίηση Αποδοχής:
Υποβολή άρθρων και ∆ιαφ/κών των Χορηγών σε ηλεκτρονική µορφή:
Τελική ηµεροµηνία Εγγραφών:
Τελικό Πρόγραµµα Συνεδρίου:
Ηµεροµηνία Συνεδρίου:

23 Ιουνίου 2008
30 Ιουλίου 2008
15 Αυγούστου 2008
20 Οκτωβρίου 2008
10 Νοεµβρίου 2008
20 Νοεµβρίου 2008
26 Νοεµβρίου 2008

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. ∆ύνανται όµως να υποβληθούν και να
παρουσιασθούν εργασίες και στην Αγγλική χωρίς πρόβλεψη ταυτόχρονης µετάφρασης στην Ελληνική.
Παροχές προς Συνέδρους – Χορηγούς
Σύνεδροι – Φοιτητές: Ελεύθερη συµµετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις, στα διαλείµµατα µε καφέδες και
αναψυκτικά, στο µεσηµεριανό µπουφέ, και παραλαβή του υλικού του συνεδρίου (πλήρη πρακτικά σε CD,
πιστοποιητικό συµµετοχής στο συνέδριο, λοιπό υλικό).
Χορηγοί : Οι χορηγοί µπορούν να αποστείλουν διαφηµιστικό υλικό έκτασης τεσσάρων σελίδων Α4, για να
συµπεριληφθεί στο CD των πρακτικών. Επίσης θα αναφέρονται στο πρόγραµµα του συνεδρίου το οποίο θα
κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 1000 αντίτυπα και θα διατεθεί σε αντίστοιχους αποδέκτες, όπως και στη
σχετική θέση χορηγών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Συνοπτικό Προβλεπόµενο Αρχικό Πρόγραµµα Ηµερίδας
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Αθήνα, Τετάρτη 26 Νοεµβρίου 2008
08:30 - 09:30
09:30 – 11:30

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Εγγραφές
Καλωσόρισµα –Χαιρετισµοί, Οµιλίες
Προέδρου ΕΛΕΜΚΕ κ. Ι. Πρασιανάκη, Καθηγητή ΕΜΠ
Εκπροσώπων ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γεν. Γραµ. Βιοµηχανίας ΥΠΑΝ, ο
Πρύτανης ΕΜΠ, κ. α.
∆ιάλειµµα Καφές
∆ιαπίστευση Φορέων, Πιστοποίηση Προσωπικού, Εκπαιδευτικών και
εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ
Μπουφές
Προηγούµενες Εφαρµογές ΜΚΕ
∆ιάλειµµα Καφές
Συµπεράσµατα – Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας
Κόστος Συµµετοχής

Η συµµετοχή όλων στο συνέδριο θα είναι ελεύθερη χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Το κόστος του συνεδρίου
ελπίζουµε να καλυφθεί από την ευγενική συνδροµή των χορηγών της ηµερίδας.
Αίτηση Συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν είτε ως σύνεδροι, είτε ως χορηγοί στο συνέδριο, παρακαλούνται να
συµπληρώσουν τη συνηµµένη αίτηση εγγραφής που διατίθεται και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου,
www.hsnt.gr, και να την αποστείλουν στα E-mail: prasian@central.ntua.gr ή στο hsnt@hsnt.gr, ή µε FAX
210-772 3759 ή ταχυδροµικώς, στη Ταχ. ∆/νση της ΕΛΕΜΚΕ: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας : www.hsnt.gr, ή να
απευθύνεστε στο Γεν. Γραµµατεία της Ηµερίδας µε E-mail: prasian@central.ntua.gr και hsnt@hsnt.gr, ή στα
Τηλ. 210-7721312 και 6977-416789, ή µε FAX 210-772 3759, ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.
Για το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., Γεν. Γραµµατέας της Ηµερίδας
και Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης
Καθηγητής ΕΜΠ
Ε-mail: prasian@central.ntua.gr
Τηλ. 210-7721312, 6977 416789
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