
 
 

Συµπεράσµατα-Προτάσεις Ηµερίδας ΜΚΕ 
6ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΛΕΜΚΕ-26.11.2008 

 
 
Κύριο αντικείµενο του Συνεδρίου  υπήρξε η ανάδειξη της σηµασίας της Πιστοποίησης 
Προσωπικού ΜΚΕ για την εξασφάλιση της Ποιότητας, του Κόστους και της Ασφάλειας των 
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα σε συνάρτηση µε τη συµβολή και το ρόλο της 
ΕΛΕΜΚΕ. 
 
1. Η Ηµερίδα / 6ο Εθνικό Συνέδριο της  ΕΛΕΜΚΕ συγκέντρωσε µεγάλο αριθµό συµµετοχών 
από το χώρο των ΜΚΕ στη χώρα µας, περισσότεροι από 180 τεχνικοί, ερευνητές, 
εκπρόσωποι φορέων/χρηστών, προµηθευτές υπηρεσιών και εξοπλισµού – που ως σύνολο 
υπερέβησαν την πληρότητα του Αµφιθεάτρου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ενεργές  
παρεµβάσεις, σχόλια, προτάσεις διατηρήθηκαν καθ’όλη τη διάρκεια της Ηµερίδας µέχρι και 
την καταληκτική Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. 
 
2.  Στην Ηµερίδα αναδείχθηκε και αναγνωρίσθηκε οµόφωνα ο ρόλος και το κύρος της 
ΕΛΕΜΚΕ ως του µοναδικού, ανεξάρτητου, µη κερδοσκοπικού συλλογικού επιστηµονικού 
και επαγγελµατικού Εθνικού Φορέα ΜΚΕ στη χώρα µας, αποκλειστικά αναγνωρισµένου 
µέλους της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας ΜΚΕ (European Federation for Non Destructive 
Testing - EFNDT) καθώς και της ∆ιεθνούς Επιτροπής ΜΚΕ (International Committee on Non 
Destructive Testing -ICNDT ). 
 
3.  Τοποθετήθηκε και αναλυτικά συζητήθηκε η πρόσφατη ∆ιαπίστευση από το ΕΣΥ∆ της 
ΕΛΕΜΚΕ για Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών 
κανονισµών, της σχετικής διεθνούς πρακτικής και του Κώδικα ∆εοντολογίας της ΕΛΕΜΚΕ. 
Προβλήθηκε η ευρωπαϊκή ισοτιµία των Πιστοποιητικών της. Επιδοκιµάσθηκε οµόφωνα το 
ανεξάρτητο, το αµερόληπτο και η ακεραιότητα των µελών του εννεαµελούς Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου της που συγκροτείται από προβεβληµένους και συναφείς µε ΜΚΕ φορείς της 
Ελληνικής Κοινωνίας.    
 
4. Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν οι ΜΚΕ για την ποιότητα και την ασφάλεια των 
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Έργων και το Κοινωνικό Σύνολο γενικότερα, διατυπώθηκε η 
σκοπιµότητα Πιστοποίησης Προσωπικού ΜΚΕ από εθνικούς φορείς όπως η ΕΛΕΜΚΕ, που 
εξ αντικειµένου γνωρίζουν πολύ καλλίτερα και πληρέστερα συνθήκες και εφαρµογές ΜΚΕ 
στην Ελλάδα απ’ότι αλλοδαποί αντίστοιχοι φορείς δραστηριοποιούµενοι στον ίδιο χώρο.  
 
5. Με βάση τα παραπάνω, αποφασίσθηκε όπως υποβληθούν προτάσεις στα Υπουργεία 
Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Εµπορικής Ναυτιλίας και ΤΕΕ ώστε στις  Τεχνικές Συµβάσεις τους 
που προβλέπουν ποιοτικούς ελέγχους µε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους να απαιτείται το 
τεχνικό προσωπικό διεξαγωγής τους να διαθέτει Ενήµερη Πιστοποίηση ΜΚΕ ευρωπαϊκής 
ισοτιµίας, από εθνικό διαπιστευµένο φορέα παράλληλα µε οιαδήποτε άλλη ενδεχοµένως 
έγκυρη πιστοποίησή του από άλλους αντίστοιχους φορείς και να είναι εγγεγραµµένο στο 
αντίστοιχο Μητρώο Προσωπικού ΜΚΕ του Υπουργείου ή  του Εθνικού Συµβούλου 
Ποιότητας Έργων (ΕΣΠΕΛ). 


