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ΑΠ/ ΕΞ /Γ.Π.: 1139 

  Ακινα, 22/11/2010 
 
 
 

Α Ι Σ Η  Η 

Σου ωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ», το οποίο 

εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων, επί τθσ Λ. Ακθνών αρ. 107 και εκπροςωπείται νόμιμα. 

ΠΡΟ 

Σην ανϊνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Α.Ε.», θ οποία 

εδρεφει ςτθν Καλλικζα, επί τθσ οδοφ Θθςζωσ αρ. 7 και εκπροςωπείται νόμιμα. 

 

********************* 

 

Παρακαλοφμε όπωσ μασ πληροφορήςετε: 

α)  Πόςα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ επικεωρικθκαν ζωσ ςιμερα από τθν «ΕΣΥΔ Α.Ε.»  ςφμφωνα με το 

αντίςτοιχο Τυποποιθτικό Παράρτθμα του Προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/EC 17020, για τισ 

ιςχφουςεσ υποχρεώςεισ αρχικήσ αξιολόγηςησ διαπίςτευςησ των Ιδιωτικϊν ΚΣΕΟ προ τησ 

ζκδοςησ άδειασ λειτουργίασ των;  

 

β)    Ποιοσ  είναι ποςοςτιαία ο βακμόσ «επιτυχίασ»  απόλυτθσ ςυμμόρφωςθσ που 

παρουςιάηουν τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ αλλά και οι εργαηόμενοι ελεγκτζσ  κατά τθν παραπάνω 

αρχικι επικεώρθςθ διαπίςτευςθσ; 

 

γ)   Ποιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ΣΔΠ, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, ελεγκτζσ, 

μθχανογραφικό ςφςτθμα, κλπ) μθ-ςυμμορφώςεων κατά τισ παραπάνω αρχικζσ 

επικεωριςεισ ζωσ ςιμερα; 

 

δ)    Ομοίωσ τα (α) ζωσ (γ) για τα νζα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Βαρζων Οχθμάτων. 
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Παρακαλοφμε θερμά για την άμεςη ανταπόκριςή ςασ καθότι ςφμφωνα με το 

ςυνημμζνο τελικό ςχζδιο νόμου που προωθείται προσ ψήφιςη την επόμενη εβδομάδα 

ςτην ολομζλεια τησ Βουλήσ, προβλζπεται νομοθετική ρφθμιςη επί του άρθρου 5 § 1 του 

εν λόγω χεδίου Νόμου, με βάςη την οποία (προτεινόμενη νομοθετική ρφθμιςη) θα 

«….είναι δυνατή η ζκδοςη άδειασ λειτουργίασ Ιδιωτικοφ Κ.Τ.Ε.Ο. και πριν τη Διαπίςτευςή 

του, εφόςον κατά την ζκδοςή τησ, ζχει υποβάλει αίτηςη ςτον αρμόδιο φορζα…». 

 

Αθήνα, 22/11/2010 

 

Μετά τιμήσ 

Για το ωματείο με την επωνυμία 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ» 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

 

Κωνςταντίνοσ Βήκασ 

 

 

 

 

 

 




