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“ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025 Απαιηήζειρ Σςμμόπθωζηρ”
TUV HELLAS Approved

(2ήμεπο – Ώπερ διεξαγωγήρ: 9:00-17:00)

Δπιζηποθή ζηα πεπιεσόμενα

Ο ζκοπόρ ηος workshop είναι η παποσή ηων απαιηούμενων γνώζεων και κςπίωρ επγαλείων για ηην
καηανόηζη ηων απαιηήζεων ηος πποηύπος ISO 17025 ώζηε να διεςκολςνθεί ο ζσεδιαζμόρ, ανάπηςξη,
εθαπμογή και επιθεώπηζη ενόρ Σ. Γ. Π. Δπγαζηηπίων δοκιμών και διακπιβώζεων καηά ISO 17025:2005.
Όλα αςηά με ένα ηπόπο λιηό λειηοςπγικό και με ηην ελάσιζηη γπαθειοκπαηία.

Απεςθύνεηαι ζε ιδιοκηήηερ και ζηελέση επγαζηηπίων, Σςμβούλοςρ Σςζηημάηων Γιασείπιζηρ , Τεσνικούρ 
Υπεςθύνοςρ, Αναλςηέρ επγαζηηπίων και Υπεςθύνοςρ Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ Δπγαζηηπίων.

€ 400 + Φ.Π.Α. 23% 

Σηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνονηαι:

Βεβαίωζη παπακολούθηζηρ TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαθπύ γεύμα

• Γιεξάγεηαι ζηην Δλληνική γλώζζα

Αθήνα:  16-17 Ιοςνίος (κωδ. 92060) 

1. Η απαιηούμενη πποεηοιμαζία ζε ςποδομέρ για ηη διαπίζηεςζη επγαζηηπίων ζύμθωνα με ηο ππόηςπο 
ISO 17025.

2. Η ανάλςζη ηεσνικών και διοικηηικών ικανοηήηων για διεξαγωγή ζςγκεκπιμένων δοκιμών, μεηπήζεων 
και διακπιβώζεων ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ ππόηςπερ ή ενδο-επγαζηηπιακέρ (in house) μεθόδοςρ, με 
ζςγκεκπιμένο εξοπλιζμό και ενηόρ ζςγκεκπιμένων και δηλωμένων οπίων ακπίβειαρ.

3. Η ολοκλήπωζη με άλλα διασειπιζηικά ζςζηήμαηα.
4. Έμθαζη ζηο workshop δίνεηαι :  A) ζε ππακηικέρ εθαπμογέρ με απκεηά παπαδείγμαηα από 

οπγανιζμούρ επγαζηήπια, Β) ζε επγαλεία, demos ζε documents-templates και ζσεηικά λογιζμικά 
ςποζηήπιξηρ, Γ) ζε ζςνέπγειερ με άλλα ζςζηήμαηα διασείπιζηρ πος πιθανά να λειηοςπγούν 
παπάλληλα, Γ) ζηην ηλεκηπονική διασείπιζη για ελασιζηοποίηζη ηηρ γπαθειοκπαηίαρ.

Μισάληρ Λολίδηρ     Μάπιορ Μαπούληρ 

Σηόσορ ηος workshop είναι :
1. Η άμεζη και αποηελεζμαηική εκμάθηζη ηων κπιζίμων απαιηήζεων ηεσνικών και διοικηηικών αλλά και 

ηων επιπηώζεων ζηη ποή ηηρ λειηοςπγίαρ ηος επγαζηηπίος με βάζη ηιρ απαιηήζειρ ηος ππόηςπος ISO
17025:2005 πος δίνει ηη δςναηόηηηα για παποσή αξιόπιζηων αποηελεζμάηων ηων μεηπήζεων.

2. Η καηανόηζη εξαγωγήρ ηηρ αβεβαιόηηηαρ ηων μεηπήζεων με λογιζμικά και ππακηικέρ και ηων 
απαιηήζεων διεπγαζηηπιακών, ΔΣΥΓ, γνωμοδοηήζεων.

3. Η άμεζη δςναηόηηηα ηο επγαζηήπιο η ο οπγανιζμόρ να  ολοκληπώνει ηο  ISO 17025:2005 με άλλα 
ζςζηήμαηα ποιόηηηαρ, όπωρ π.σ. ηο ISO 9001, ISO 22000, IFS, TPM, 5S.


