Κείμενο πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
Η Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών πραγματοποιεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις
τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, ο ρόλος και οι
αρμοδιότητες του οποίου αναπτύσσονται στην ακόλουθη παράγραφο σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον Νόμο 4468/2017:
Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και
ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας,
που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επίσης, αποφασίζει
για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης των ανωτέρω φορέων. Η λειτουργία
του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται: α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από
δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο
Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελματικής – Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μηχανικών, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρόσωπος
των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων
καταναλωτών. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους,
ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε
ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων. Το Εθνικό
Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέματα χορήγησης ή
ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών
διαπίστευσης, καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
-Να είναι τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό της νόμο.
-Να υποβάλλουν βιογραφικό και τεκμηριωμένα στοιχεία τουλάχιστον επταετούς εκπαίδευσης εμπειρίας
(από την οποία να είναι πρόσφατη τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια) σχετικά με τουλάχιστον δύο από
τα παρακάτω:
-Χημική Μετρολογία,
-Διαχείριση συστημάτων ποιότητας ή/και επιθεωρήσεις συστημάτων/διεργασιών,
-Εργασία σε υπεύθυνη επιστημονικά θέση σε φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (εργαστήρια
δοκιμών/διακριβώσεων, ιατρικά εργαστήρια, διοργανωτές διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών,
φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, φορείς πιστοποίησης προϊόντων, φορείς
ελέγχου, περιβαλλοντικούς επαληθευτές, φορείς πιστοποίησης προσωπικού) ή στη βιομηχανία ως

τεχνικοί υπεύθυνοι/υπεύθυνοι ποιότητες στο τομέα της υγείας και ασφάλειας, τροφίμων,
περιβάλλοντος, δομικών έργων, ποιοτικό έλεγχο.
-Να υποβάλλουν δήλωση συμφερόντων (declaration of interest) για δραστηριότητες που πιθανώς να
έρχονται σε σύγκρουση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης του ΕΣΥΔ κατά την τελευταία πενταετία και
δήλωση ότι θα παρέχουν στην ΕΕΧ αναφορά σε σχέση με τη συμμετοχή τους, χωρίς να παραβιάζονται οι
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας με τις οποίες θα δεσμεύονται από το ΕΣΥΔ.
Στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί θετικά η ενασχόληση και η συμμετοχή στις
δραστηριότητες της Ε.Ε.Χ

