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QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εκπονήστε την Μελέτη
Εκτίμησης
Διακινδύνευσης και
εξασφαλίστε το διαβατήριο
για την διαπίστευση του
εργαστηρίου σας με βάση
τις σύγχρονες απαιτήσεις
του αναθεωρημένου
προτύπου
ISO17025:2017

Δικαίωμα Συμμετοχής
Για δικαιούχους ΑνΑΔ
€237,00 + ΦΠΑ (90,25**)
Για μη δικαιούχους ΑνΑΔ
€390,00 + ΦΠΑ (€74,10)

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Δευτέρα 15 & Τρίτη 16
Ιουλίου 2019

Εκτίμηση Διακινδύνευσης στα Εργαστήρια:
Η σύγχρονη προσέγγιση του προτύπου ISO17025:2017
Περιεχόμενο του Προγράμματος
Αντιμετώπιση διακινδύνευσης /
Αξιοποίηση Ευκαιριών
Εισαγωγή στις σύγχρονες απαιτήσεις των
προτύπων ISO 17025:2017 και ISO 15189,
όροι και ορισμοί (κίνδυνος / διακινδύνευση,
επίπεδο διακινδύνευσης, αξιολόγηση διακινδύνευσης, διαχείριση διακινδύνευσης, εναπομένουσα διακινδύνευση, ευκαιρία), ανάλυση SWOT εργαστηρίου (δυνατά σημεία,
αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), αξιολόγηση,
ποσοτικοποίηση διακινδύνευσης, στάδια
αντιμετώπισης και αρχές διαχείρισης διακινδύνευσης (ISO 31000), τεχνικές αξιολόγησης διακινδύνευσης (ISO 31010), διασύνδεση διεργασίας αντιμετώπισης διακινδύνευσης με άλλες διαδικασίες / διεργασίες
του ΣΔΠ.

Αμεροληψία / Εμπιστευτικότητα
Απαιτήσεις προτύπων ISO 17025 και
ISO 15189 για αμεροληψία, αναγνώριση διακινδύνευσης για αμεροληψία,
εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση διακινδύνευσης από αμεροληψία, εμπιστευτικότητα και διαχείριση εμπιστευτικότητας
Κανόνες λήψεως απόφασης συμμόρφωσης
Απαιτήσεις ISO 17025:2017 για κανόνες λήψεως απόφασης συμμόρφωσης,
εισαγωγή στη χρήση αβεβαιότητας
αποτελεσμάτων, αξιολόγηση διακινδύνευσης και σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ κατά τη λήψη απόφασης συμμόρφωσης, γενική προσέγγιση στην
αξιολόγηση συμμόρφωσης και βήματα καθορισμού διαδικασίας για την
αξιολόγηση συμμόρφωσης, ορολογία.

08:30 - 17:15

Μιχαήλ Κουππάρης
Μέθοδοι Κατάρτισης: Μικτή μάθηση με
κατά πρόσωπο εκπαίδευση και
ασύγχρονη μάθηση μέσω της διαδικτυακή
Πλατφόρμας
www.quintessenceLMS.org

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου
της Quintessence Enterprises Ltd

Με το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
Να αναγνωρίσουν τις αλλαγές του νέου προτύπου ISO17025:2017
Να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις του προτύπου
Να επικεντρωθούν στις επιδόσεις και στην βελτίωση του εργαστηρίου
Να εκπονήσουν την αρχική Μελέτη Εκτίμησης Διακινδύνευσης
Να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εργαστήριό τους.
Να οργανώσουν την μετάβασή τους στο νέο πρότυπο
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα*
Κοινωνική Δικτύωση
Quintessence Enterprises Ltd

Οργανισμός:………………………………………………… **μΜ

Μ

Οικονομική Δραστηριότητα …………………………***Κίνητρα Συμμετοχής
**Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε
στα €475,00 + ΦΠΑ για όλα τα μεγέθη
επιχειρήσεων
Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν
τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με
€238,00 ανά συμμετέχοντα

1 2 3

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

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

…………………………………… …………………………................ .……………......
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence
**μΜ: Μικρομεσαία Μ: Μεγάλη
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο

