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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Αυτοτελής Λειτoυργική Μονάδα του Εθνικού Συστήματος 
Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ) και Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της χώρας, διοργανώνει ένα 
σεμινάριο διάρκειας μίας (1) ημέρας με τίτλο «ISO 17025 και ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ: Πρακτικές 
αρχές εφαρμογής σε Εργαστήρια/Φορείς Ογκομέτρησης Δεξαμενών» στην έδρα του 
ΕΣΥΠ, Θησέως 7, ΤΚ 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κατά τις ώρες 09:30 – 16:30 στις 20 Νοεμβρίου 2013. 
 

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο ανέρχεται σε 400 € και μειώνεται για κάθε επιπλέον συμμετοχή 
(ατόμου) από τον ίδιο φορέα σε 320 € πλέον ΦΠΑ 23%.   
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να δηλωθεί στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ εγγράφως με αποστολή του 
συνημμένου  «Δήλωση  Συμμετοχής». Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο 
είναι υψηλότερος από 20 συμμετέχοντες, τότε το σεμινάριο θα επαναληφθεί τις αμέσως επόμενες 
ημέρες, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό 
οι δηλώσεις συμμετοχής να αποσταλούν στο ΕΣΥΠ/ΕΙΜ το νωρίτερο δυνατόν. Το κόστος 
συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί πριν τις 20 Νοεμβρίου στο λογαριασμό κατάθεσης του 
αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΣΥΠ / ΕΙΜ στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμ. Λογ. 
169/470137-24, IBAN: GR94 0110 1690 0000 1694 7013 724). Παρακαλούμε κατά το χρόνο 
πληρωμής όπως μας αποστείλετε με fax ή e-mail την απόδειξη της κατάθεσης. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: 
• Δρ. Διονύσιο Κυριακίδη. (τηλ. 2310–569 987, 569 999 και e-mail info@eim.gr ) 
• Δρ. Αλέξανδρο Λευκόπουλο (τηλ. 2310 – 569 960 και e-mail lefkopoulos@eim.gr )  
 

Επίσης, για τον τρόπο πρόσβασης στο χώρο του σεμιναρίου, οδηγίες δίνονται στον παρακάτω 
σύνδεσμο: http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/prosvasi.jsp  
Σημείωση: Φορείς του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν 
σημαντικό μέρος του κόστους συμμετοχής από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων μέσω 
του 0,45% της εργοδοτικής εισφοράς του ΙΚΑ υπέρ του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%). Η προετοιμασία και η 
υποβολή στον ΟΑΕΔ των αιτήσεων είναι ευθύνη του Φορέα των συμμετεχόντων. Οι εισηγητές των 
σεμιναρίων του ΕΙΜ είναι όλοι πιστοποιημένοι από το ΛΑΕΚ και αναφέρονται με τους σχετικούς κωδικούς 
ΠΑΠ στα αντίστοιχα ενδεικτικά ωρολόγια προγράμματα. 

         Για το ΕΣΥΠ/ΕΙΜ 
 

                                                               
 
Σ υ ν η μ μ έ ν α 
1) Περιεχόμενα Σεμιναρίου   (1 σελ.) 
2) Δήλωση συμμετοχής   (1 σελ.) 


