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                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ο «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.)  στα πλαίσια των 
∆ιαδικασιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ 708/β/1998) και σύµφωνα µε την 
υπ’αριθµ.∆Π/Φ6.8/Οικ.1398/25-01-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης επιθυµεί να 
συνεργασθεί µε δεκαπέντε (15) εξωτερικούς επιθεωρητές µε συµβάσεις µίσθωσης 
έργου για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Πιστοποίησης του Οργανισµού. 
Οι ειδικότητες και τα προσόντα που ζητούνται είναι οι εξής : 
  
1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 2 ΑΤΟΜΑ 
  
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  
Ειδικότητες: Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χηµικός ή 

Χηµικός Μηχανικός 
  
Ξένες Γλώσσες:   Αγγλικά (καλή γνώση) 
  
Προϋπηρεσία: ∆ύο (2) έτη τουλάχιστον συνολική εργασιακή εµπειρία εκ των οποίων 

ένα (1) έτος σε ανάπτυξη ή/και εφαρµογή ή/και αξιολόγηση 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

  
  
2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 2 ΑΤΟΜΑ 
  
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  
Ειδικότητες:               Κτηνίατρος ή Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίµων 
  
Ξένες Γλώσσες:          Αγγλικά (καλή γνώση) 
  
Προϋπηρεσία:           ∆ύο (2) έτη τουλάχιστον συνολική εργασιακή εµπειρία εκ των 

οποίων ένα  (1) έτος σε ανάπτυξη ή/και εφαρµογή ή/και 
αξιολόγηση συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων 

 
3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 9 ΑΤΟΜΑ  
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  

Ειδικότητες: 5 Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ), 
           3 Οικονοµικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)   

                       1 Πτυχιούχος Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)  
              

Ξένες Γλώσσες:   Αγγλικά (καλή γνώση) 
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Προϋπηρεσία:    ∆ύο (2) έτη τουλάχιστον συνολική εργασιακή εµπειρία εκ των 
οποίων ένα (1) έτος σε ανάπτυξη ή/και εφαρµογή ή/και 
αξιολόγηση      συστηµάτων ποιότητας /εσωτερικού ελέγχου 

 
 
4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : 2 ΑΤΟΜΑ  
 
  
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
  
Ειδικότητες  :  Μηχανολόγοι  Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί , Χηµικοί, 

Χηµικοί Μηχανικοί (ΑΕΙ/ΤΕΙ)           
  
Ξένες Γλώσσες:   Αγγλικά (καλή γνώση) 
  
Προϋπηρεσία:      ∆ύο (2) έτη τουλάχιστον συνολική εργασιακή εµπειρία εκ των 

οποίων ένα (1) έτος σε ανάπτυξη ή/και εφαρµογή ή/και 
αξιολόγηση συστηµάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  

  
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικώς (στην 
διεύθυνση Αχαρνών 313, 111-45 ΑΘΗΝΑ έως και τις 2007-02-26, Τµήµα 
∆ιοικητικού-Προσωπικού – Υπόψη κας Μ.Αγγελοπούλου – τηλ.210-2120102) σε 
κλειστό φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα επικυρωµένα.  
1. Αντίγραφο Πτυχίου/Πτυχίων 
2. Βεβαιώσεις από εργοδότη για επαγγελµατική εµπειρία 
3. Βεβαιώσεις για εµπειρία σε συστήµατα διαχείρισης και στη διενέργεια 

επιθεωρήσεων 
4. Πιστοποιητικά από σχετικές µε το αντικείµενο εκπαιδεύσεις/κατάρτιση 
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα 
6. Αίτηση που θα αναγράφει την ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται ο 

υποψήφιος  
7. Όποια άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία, κρίνονται απαραίτητα για να 

τεκµηριώσουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα επιλογής. 
 
Ο φάκελλος να φέρει την ένδειξη : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
συνεργασία στα συστήµατα διαχείρισης». 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά στο 
www.elot.gr/announcement.htm. 
 
Αθήνα, 2007-02-01 
 
 
 
Νικόλαος Συµφέρης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος  
 
 


