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Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο 6ο
Συνέδριο

της

Ελληνικής

Εταιρείας

Μη

Καταστροφικών

Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ)
Κυρίες και Κύριοι,
Aγαπητοί Σύνεδροι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία στις εργασίες του
6ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της
Εταιρείας για την πρόσκληση που μου απηύθυνε και για τη δυνατότητα που μου
δίνεται να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.
Πρωτίστως, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά το ότι το Συνέδριο εξελίσσεται πλέον σε
θεσμό στο χώρο των Μη Καταστροφικών Ελέγχων στη χώρα μας. Επιπλέον, μας
γεμίζει με περηφάνια το γεγονός ότι η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου μας. Η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουν
κάθε προσπάθεια που γίνεται για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των
κατασκευών και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου.
Η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) στην
προώθηση των ελέγχων στη χώρα μας, αλλά και στην πιστοποίηση του
προσωπικού που εμπλέκεται στους ελέγχους, είναι πολύ σημαντική.
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Εδώ και 20 χρόνια περίπου, η Εταιρεία αποτελεί το μοναδικό εθνικό φορέα της
Ελλάδας στο χώρο των ΜΚΕ. Μας δίνει δε, ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι η
ΕΛΕΜΚΕ έχει πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή πρότυπα, τον Μάρτιο του 2005, από το
ΕΣΥΔ.
Έτσι λύθηκαν σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εταιρεία στη λειτουργία
της

και έχει πλέον τη δυνατότητα να προωθήσει πολύ πιο ουσιαστικά την

ανάπτυξη των ΜΚΕ στον ελλαδικό χώρο, καθώς και έξω από αυτόν, με την
ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Της δίνεται πλέον η
δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη, προώθηση της συνεργασίας με
εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις βιομηχανίες, καθώς για πιστοποιημένη εκπαίδευση
προσωπικού.
Επιπρόσθετα, με την πιστοποίηση διευκολύνθηκε σημαντικά η αποστολή της
ΕΛΕΜΚΕ, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διάδοση της τεχνολογίας των
ΜΚΕ, την εκπαίδευση και πιστοποίηση τόσο των μελών της όσο και άλλων σε ΜΚΕ,
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και ΜΚΕ,
καθώς και την προώθηση της έρευνας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μέσω
δημοσιεύσεων, διαλέξεων και σεμιναρίων για την βελτίωση της τεχνογνωσίας των
εμπλεκομένων στον κλάδο.
Φίλες και Φίλοι,
Η δέσμευσή μας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των επιμέρους
κλάδων της οικονομίας μας είναι προτεραιότητα πρώτης γραμμής , την οποία
υπηρετούμε με το σύνολο των πολιτικών μας.

Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί

προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ανάπτυξης.
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Ιδιαίτερα, εν μέσω της πραγματικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που επηρεάζει
τις

αγορές

και

τις

οικονομίες

όλου

του

κόσμου,

η

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητάς μας σε όλους τους τομείς, είναι υψίστης σημασίας. Υπό αυτό
το πρίσμα λοιπόν, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
κατασκευών, μέσα από την περαιτέρω έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα,
έχει καθοριστική σημασία.
Για αυτό και πιστεύουμε πως οι αυξημένες ανάγκες στον κλάδο κάνουν επιτακτική
την αναβάθμιση της Εταιρείας σ’ έναν τεχνολογικό φορέα στον κλάδο των ΜΚΕ με
εθνική εμβέλεια και διεθνή παρουσία. Η αναβάθμιση αυτή είναι αναγκαία καθώς οι
ΜΚΕ χρησιμοποιούνται σε έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, στη λεγόμενη
«βαριά» βιομηχανία όπως στην παραγωγή προϊόντων από βαρέα μέταλλα και
μεταλλικές κατασκευές, στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς καυσίμων υλικών,
στις ναυπηγικές εργασίες, σε διυλιστήρια και χημικές βιομηχανίες, σε έργα
δημόσιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και σε έργα και κατασκευές που
αφορούν στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
Μπορούμε λοιπόν όλοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε και να
ανταποκριθούμε στις εγχώριες ανάγκες αλλά και να εκπροσωπείται αποτελεσματικά
η χώρα μας σε θεσμοθετημένα όργανα ΜΚΕ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η τεχνογνωσία,

η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία νέων

θέσεων απασχόλησης, η συμβολή στην ανταγωνιστικότητα και στην προβολή της
χώρας μας μέσω της διοργάνωσης διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και
σεμιναρίων κατάρτισης σε ΜΚΕ είναι μερικά από τα οφέλη που μπορούμε να
επιτύχουμε.
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Το πιο σημαντικό όμως όφελος, προκύπτει από αυτή κάθε αυτή την αναβάθμιση
της

ποιότητας

των

κατασκευών

και

των

κατασκευαστικών

υλικών,

που

εξασφαλίζεται από τον ποιοτικό έλεγχο που διενεργεί ένα εξειδικευμένο και
διαπιστευμένο προσωπικό.
Συνεπώς, η στήριξή μας στο έργο της ΕΛΕΜΚΕ πρέπει να θεωρείται δεδομένη
προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά και με επιτυχία. Με αυτές τις σκέψεις
θέλω να κηρύξω και επίσημα την έναρξη του Συνεδρίου. Χαιρετίζω το 6 ο Εθνικό
Συνέδριο ΜΚΕ, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του και είμαι βέβαιος πως τα
συμπεράσματά του θα αποτελέσουν χρήσιμη πυξίδα, για την περαιτέρω
αναβάθμιση των Μη Καταστροφικών Ελέγχων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».
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