ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Ένωση Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο της
Επαγγελματικής Απασχόλησης των Χημικών & των Εξελίξεων στην
Επιστήμη της Χημείας πραγματοποιεί υπό την ευθύνη του
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και την υποστήριξη του Επιστημονικού
Τμήματος Αναλυτικής Χημείας, σεμινάριο σύγχρονης (on–line)
τηλεκατάρτισης με θέμα:
«ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ»
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021,
ώρες 17:00-21:00,
και εισηγητή εκ μέρους του Ε.Τ. Αναλυτικής Χημείας τον
Δρ. Μάριο Κωστάκη
Η διοργάνωση αυτή απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που
ασχολούνται με χημικές μετρήσεις, τόσο σε εργαστήρια δοκιμών που
λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
17025:2017, όσο και σε άλλα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, και
ενδιαφέρονται να
δειγματοληψία.
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Συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν οι κάτωθι ενότητες:


Εισαγωγικές έννοιες – ορισμοί







Δειγματοληψία και ISO 17025
Βασική θεωρία δειγματοληψίας
Νομοθετικές απαιτήσεις
Πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη δειγματοληψία
Αβεβαιότητα
δειγματοληψίας
(οδηγίες
EURACHEM

και

NORDTEST)
Το κόστος της συμμετοχής στην τηλεκατάρτιση είναι 50 ευρώ για τα
ταμειακά εντάξει μέλη της ΕΕΧ, 20 ευρώ για μέλη της ΕΕΧ που είναι
άνεργοι, φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε
πληττόμενους ΚΑΔ (και οι τρεις κατηγορίες να είναι ταμειακά εντάξει
έως και το 2020) και 80 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΧ, κατόπιν
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
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ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση eex@eex.gr όπου ο
ενδιαφερόμενος θα γνωστοποιεί εάν είναι μέλος της Ε.Ε.Χ., εάν
ανήκει σε μια από τις προαναφερόμενες ειδικές κατηγορίες που

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 20 ευρώ (θα γίνει συνεννόηση μετά
για την επιβεβαίωση της ειδικής κατάστασης) ή να δηλώσει την
ιδιότητα μη μέλους.
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ημερομηνία αποστολής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς οι
θέσεις με την έκπτωση και οι θέσεις για τα μη μέλη έχουν
συγκεκριμένη ποσόστωση). Σε κάθε καταρτιζόμενο θα σταλεί
έγκαιρα έγκριση συμμετοχής και πρόσκληση πρόσβασης στη
τηλεδιάσκεψη της κατάρτισης, καθώς και εγχειρίδιο εγγραφής και
χρήσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο κάθε καταρτιζόμενος να προβεί
έγκαιρα σε πιστοποίηση στην πλατφόρμα epresence.gov.gr με την
οποία θα γίνεται η επιβεβαίωση ταυτότητας με κωδικούς του taxis,
πριν την είσοδο στην πλατφόρμα zoom, όπου θα γίνει η εκπαίδευση.
Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την Τετάρτη
14/04/2021 στον παρακάτω λογαριασμό ώστε να αποσταλεί η
πρόσκληση πρόσβασης:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:129/48036988
IBAN:GR07 0110 1290 0000 1294 8036 988
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΠΑΣ
Στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση θα δοθεί μετά το τέλος αυτής
βεβαίωση παρακολούθησης.
Η σύνδεση στην τηλεκατάρτιση μπορεί να γίνει με εξοπλισμό Η/Υ
(desktop με ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα, ή laptop, ή tablet, ή
smartphone) και σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία θα έχει
ικανοποιητική ταχύτητα για τη χρονική διάρκεια της κατάρτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε ερωτήματα
στο eex@eex.gr
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

