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ΠΡΟΣ :    ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  Fqt-Consulting  :     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   

 
Θέμα :   κατ΄έφεση εξέταση δειγμάτων στο ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ  - ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
Αγαπητοί συνεργάτες – πελάτες ,  
 
Με το παρόν σημείωμα , προς διευκόλυνσή σας σας ενημερώνουμε:  
 

1. Σε περίπτωση δειγματοληψίας προς έλεγχο προϊόντων σας από Δημόσιες Υπηρεσίες  και  εφ΄, όσον  επιθυμείτε  
διορισμό   επιστημονικού  -Χημικού εκπροσώπου σας  σε κατ΄έφεση εξέταση  επί μη κανονικού δείγματος  σε 
πρώτη εξέταση, μπορείτε να ακολουθείτε την ακόλουθη διαδικασία  : 

• Δήλωση ( έγκαιρη )  των στοιχείων του  στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ( σχετικές πληροφορίες έγκαιρης  
επικοινωνίας ) , με σκοπό την αποφυγή , ειδικά σε περίπτωση ευαλλοίωτων προϊόντων , απουσίας επιστημονικού 
εκπροσώπου  σε ενδεχόμενη κατ΄έφεση εξέταση ( ΓΧΚ ) ή άλλου είδους εκπροσώπηση ( ΕΦΕΤ ). 
 

2. Για το σκοπό αυτό συστήνεται ( και έχει αποδειχτεί χρήσιμη ) :   

• Η αναγραφή επί των τιμολογίων σας  της φράσης :  “Επί   μη κανονικού δείγματος  ορίζουμε ,   επιστημονικό 
εκπρόσωπο…” : στοιχεία  εκπροσώπου 
 
Πλεονέκτημα :  Όλοι οι πελάτες σας ( ακόμη και οι πιο μικροί ) είναι ενήμεροι για την επιθυμία σας να 
εκπροσωπείστε σε αυτές τις περιπτώσεις . ΄Ετσι , διασφαλίζεται η επιστημονική υποστήριξή σας , αν χρειαστεί. 

 
3. Προχωρούμε στη θέσπιση αυτής της διαδικασίας  , ώστε να διασφαλίζεται τόσο η επιθυμία επιστημονικής 

εκπροσώπησης των πελατών μας , που κατά τεκμήριο αποβαίνει επωφελής  , όσο και ο συμφωνημένος μεταξύ μας  
διορισμός  ,   σε περίπτωση που χρειαστεί. Για περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε  :    
qualitek@otenet.gr   ( κ. Τσουκαλά ) ή στο τηλέφωνο  :  6944 861418  
 

4. Η δυνατότητα  επιστημονικής εκπροσώπησης από το γραφείο μας  με τη διαδικασία αυτή , προϋποθέτει τη σύναψη 
συμφωνίας παροχής επιστημονικής αρωγής - υπηρεσίας  μεταξύ  της Εταιρίας και του γραφείου μου. 
 
 
 με εκτίμηση  
 
Βασίλειος Τσουκαλάς  
δρ. Χημικός – τεχνικός σύμβουλος 
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