
1.     Στατιστική́ για εργαστήρια.  
2.     Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO17025:2017  
3.     Αβεβαιότητα μετρήσεων  
4.     Επικύρωση Μεθόδων  
5.     Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας και Κανόνες Λήψης Απόφασης 
6.     Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Εργαστηρίων  

Διακριθείτε στον έλεγχο 

και στην διασφάλιση 

ποιότητας των 

εργαστηριακών δοκιμών 

και αναδείξετε την τεχνική 

επάρκεια του εργαστηρίου 

σας για να είστε παρόντες 

στην οικονομία της 

τεχνητής νοημοσύνης.  

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Τεχνικής Υποστήριξης 

Σύγχρονων Εργαστηρίων Δοκιμών  

Με το πέρας του προγράμματος  
οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε  θέση να:  
 Να ερμηνεύουν τις πρόνοιες του προτύπου ISO17025 και να εφαρμό-
ζουν τις απαιτήσεις τους  

 Να συντάσσουν τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
του εργαστηρίου  
 Να συντάσσουν τις εκθέσεις του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις 
του προτύπου ISO17025  
 Να υπολογίζουν την αβεβαιότητα των 
μετρήσεων ακολουθώντας καθορισμένα 
πρωτόκολλα  
 Να επικυρώνουν/επαληθεύουν τις μεθό-
δους δοκιμών 
 Να λαμβάνουν αποφάσεις συμμόρφω-
σης των αποτελεσμάτων τους βασισμέ-
νες στα κριτήρια των κανόνων λήψης 
αποφάσεων.  

 Να διενεργούν εσωτερικές επιθεωρή-
σεις στο εργαστήριό τους βασισμένες 
στις αρχές του προτύπου ISO 19011.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 
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      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οργανισμός:…………………………………………………   *μΜ                               Μ  
 
Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………**Κίνητρα Συμμετοχής  
 

Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:               email:       Κιν. Τηλ.:*** 
 

……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
 

……………………………………  ………………………....................   …….………….. 
 

……………………………………  …………………………................   .……………...... 
* μΜ: Μικρομεσαία  Μ: Μεγάλη 
** Κίνητρα Συμμετοχής :  1. Προσωπική Ανάπτυξη 
   2. Νομοθετική Συμμόρφωση 
   3. Επιχειρηματική Αριστεία 
***Για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο 
***** Η προτεραιότητα συμμετοχής δίδεται με βάση την σειρά δήλωσης συμμετοχής και τακτοποίησης  
            των οικονομικών υποχρεώσεων  

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Για δικαιούχους ΑνΑΔ 

€280,00 + ΦΠΑ (166,25*) 
 

Για Μη δικαιούχους ΑνΑΔ  

€700,00+ ΦΠΑ   

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

18, 25 Νοεμβρίου,  

02, 09 & 16 Δεκεμβρίου 2022 

08:30 - 17:15 

 

Συνολική διάρκεια 

προγράμματος 35 ώρες 

 Μιχαήλ             Μάριος  

Κουππάρης         Κωστάκης 

Μικτή σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 

μάθηση με συμμετοχή εκπαιδευτή και 

καταρτιζόμενων στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και 

Ασύγχρονη Μάθηση μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας Moodle 

www.quintessenceLMS.org 

Κοινωνική Δικτύωση  
Quintessence Enterprises Ltd: 

Quintessence Enterprises Ltd 
Kennedy Business Center,  
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208, 
1087 Nicosia, Cyprus 
Tel.:+357 22466500, Fax:+357 22560260 
Mob: 99537646 
E:mail: info@quintessence.com.cy 
website: www.quintessence.com.cy 
eLearning: www.quintessenceLMS.org 

*Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστη-

κε στα €875,00+ ΦΠΑ(€166,25) 

 

Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν 

τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με 

€595,00 ανά συμμετέχοντα 

 

 

 

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/

