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Αγαπητά μέλη και συνεργάτες, 

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ)  και διενέργεια εκλογών.  Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη 

που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήταν υπερδιπλάσια από τη μεγαλύτερη 

προσέλευση που είχε υπάρξει άλλη χρονιά. Γεγονός το οποίο υποδεχθήκαμε με 

μεγάλη χαρά και το οποίο καταδεικνύει τη δυναμική που έχει αρχίσει να εμφανίζεται 

στους κόλπους των μελών μας με την φυσική τους παρουσία και την έμπρακτη 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητές μας.  

Μετά τις εκλογές, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΝΕΠΡΟΤ το οποίο έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Τσιάφης Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Μυλωνάς Δημήτριος 

Γενικός Γραμματέας: Χριστοδουλοπούλου Αικατερίνη 

Ειδικός Γραμματέας επί των Οικονομικών: Φωλίνας Δημήτριος 

Ειδικός Σύμβουλος επί των Διοργανώσεων: Χρυσαφίδης Ευάγγελος 

Αναπληρωματικά μέλη: Γεωργίου Στυλιανή, Γκιώση Στυλιανή, Μηνόπουλος Συμεών  

 

Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλοντας να θέσουμε νέους στόχους και να 

οργανώσουμε το βραχυχρόνιο προγραμματισμό μας για τις δράσεις της περιόδου 

2015-2016, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από συνεδριάσεις. Τα αποτελέσματα των 

συνεδριάσεων αυτών θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας και να σας προσκαλέσουμε 

να γίνεται αρωγοί στην προσπάθειά μας στηρίζοντας με όποιο μέσο εσείς κρίνετε μια 

νέα πορεία για την ΕΝΕΠΡΟΤ σταθερής ανόδου και αναγνώρισης. 
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Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2015-2016 προγραμματίζουμε τις εξής δράσεις: 

1. Εξειδικευμένο Σεμινάριο – Ημερίδα με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια στον 

Εργασιακό Χώρο» και θα αφορά εξειδικευμένες ομάδες-στόχο  εκπαιδευομένων 

(Νοέμβριος 2015) 

2. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την 

Ποιότητα (Μάιος 2016) 

Θεωρώντας, όπως προαναφέραμε, σημαντική τη συμβολή όλων των μελών της 

ΕΝΕΠΡΟΤ στην προσπάθεια και τη δέσμευσή της να βελτιώνεται συνεχώς, σας 

πληροφορούμε ότι θα εστιαστούμε άμεσα στις εξής αλλαγές: 

α) ανασύσταση του δικτυακού μας χώρου ώστε να αποτελέσει πύλη εισόδου όλων 

των μελών για την ενημέρωσή τους σε ποικίλα θέματα όπως τις δράσεις μας, τα 

αποτελέσματα και την αξιολόγηση των δράσεών μας, τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά 

προγράμματα σε θέματα συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΝΕΠΡΟΤ, τις εκδηλώσεις 

μας και τις ομάδες εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν ανά θεματικό 

αντικείμενο και σε πολλά άλλα θέματα με την προσδοκία η πλοήγηση στον ιστοχώρο 

μας να είναι όσο το δυνατό περισσότερο φιλική προς τον χρήστη 

β) ανοικτή επικοινωνία με τα μέλη μας ώστε να εκφράζονται ανοικτά οι απόψεις 

τους και κυρίως οι προτάσεις τους για εκπαιδευτικές, ερευνητικές δράσεις και κάθε 

άλλου είδους δράσεις που είναι του ειδικού ενδιαφέροντός τους και μέσα στα πλαίσια 

των θεματικών πεδίων της ΕΝΕΠΡΟΤ. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για ανοικτή 

επικοινωνία μαζί σας και επιδιώκοντας εποικοδομητική συνεργασία, στοιχεία στα 

οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο ο Πρόεδρος όσο και το νέο Δ.Σ. της ΕΝΕΠΡΟΤ, 

σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε ενημερωτική συνάντηση των μελών εντός του 

Σεπτεμβρίου 2015. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε οτιδήποτε μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. 

Με εκτίμηση και συνεργατικό πνεύμα 

Για την ΕΝΕΠΡΟΤ        

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

  

Τσιάφης Ιωάννης Χριστοδουλοπούλου Κατερίνα 
 


