ΠΡΟΚΛΗΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥ
Η Ελλθνικι Ζνωςθ Εργαςτθρίων (HellasLab) αποτελεί επιςτθμονικό φορζα με μζλθ
εργαςτιρια του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. Ιδρφκθκε το 1997 και μζχρι ςιμερα
ςυνεχίηει το ζργο τθσ.

Η Ελληνική Ζνωςη Εργαςτηρίων (HellasLab) ζχει ωσ ςτόχο:

1. Τθν άμεςη επικοινωνία με τα εργαςτιρια-μζλθ ώςτε να υπάρχει ταχεία
ενημέρωςη για οτιδιποτε νεότερο όςον αφορά τθ νομοκεςία και τρζχοντα
ηθτιματα, με ςκοπό τθν πιο αποτελεςματικι λειτουργία των εργαςτθρίων.

2. Να εκπροςωπεί τα ςυμφέροντα των εργαςτηρίων

ςε Εθνικοφσ και

Ευρωπαϊκοφσ θεςμοφσ, με ςκοπό να παρζχει ςυνεκτικι φωνι, όπου είναι
απαραίτθτο, ςε κζματα οικονομικά, πολιτικά και τεχνικά που ζχουν άμεςο
αντίκτυπο ςτθ λειτουργία των εργαςτθρίων.

Πιο ςυγκεκριμζνα θ Ζνωςθ εκπροςωπεί:


Θεςμικά και ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, τα εργαςτιρια τθσ χώρασ ςτο
Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ):
 Ορίηει εκπρόςωπο ςτο Συμβοφλιο Διαπίςτευςθσ
 Συμμετζχει με εκπρόςωπο ςτθ Γενικι Τεχνικι Επιτροπι Εργαςτθρίων
 Συμμετζχει με εκπρόςωπο ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο



Το ςφνολο των Ελλθνικών Εργαςτθρίων ςε Ευρωπαϊκά δίκτυα όπωσ θ
EuroLab και θ ΙΜΕΚΟ.

Τι είναι θ EuroLab:
Είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ αποτελοφμενοσ από 21 ενεργά μζλθ.
Σκοπό ζχει να αναπτφςςει και να προωκεί οικονομικά αποδοτικζσ αναλφςεισ και
υπθρεςίεσ, όςον αφορά τισ μετριςεισ, για τισ οποίεσ οι απαιτιςεισ για τθν ακρίβεια
και τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ ζχουν προςαρμοςτεί ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ.

3. Τθ μεςολάβθςθ μεταξφ μελών και πολιτείασ για τθν προώθηςη των
ςυμφερόντων των εργαςτθρίων.

Δραςτηριότητεσ που διεξάγει η Ζνωςη για ςτήριξη τησ εξωςτρζφειάσ τησ:


Κάκε δφο (2) χρόνια διοργανώνει Εκνικά Συνζδρια Μετρολογίασ



Ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί 6 κφκλοι Σεμιναρίων Μετρολογίασ



Διοργανώνει διάφορεσ Εξειδικευμζνεσ Ημερίδεσ



Παρεμβαίνει με επιςτολζσ και υποςτθρίηει ςε απευκείασ ςυναντιςεισ τα
καλώσ εννοοφμενα ςυμφζροντα όλων των ελλθνικών εργαςτθρίων



Προτείνει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται αλλοφ ώςτε να
εφαρμοςτοφν με τον καλφτερο τρόπο και ςτθν Ελλάδα.

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, θ Ζνωςθ ςασ κζλει κοντά τθσ ώςτε με τθ βοικειά
ςασ να αποκτιςουμε τουσ πόρουσ (ανκρώπινουσ και υλικοφσ) για να επιτφχουμε
τουσ ςτόχουσ μασ, για τθν ωφζλεια όλων μασ.

