
Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο 
για την διαχείριση της ποιότητας σε µία 

επιχείρηση, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις 
µε τις οποίες πρέπει να λειτουργεί µία 

επιχείρηση ώστε οι υπηρεσίες που 
προσφέρει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών της και των 
ενδιαφερόµενων µερών. 

Σε όλους τους ∆ιευθυντές, Στελέχη 
Επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την 
οργάνωση της επιχείρησης, Επαγγελµατίες 
Ποιότητας.

Σε Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σε 
εσωτερικούς – εξωτερικούς Επιθεωρητές 
Συστηµάτων Ποιότητας, σε Συµβούλους 
Ποιότητας

Σε όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για την καθιέρωση, εφαρµογή και 
διατήρηση Συστηµάτων διαχείρισης 
Ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Πρότυπο ISO 9001.

Σε ποιους απευθύνεται

Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης, ο 
σχεδιασµός και η υλοποίηση Εσωτερικών 
Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι µέθοδοι 
διενέργειας επιθεώρησης (ISO 19011). 
Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα έχουν 
την δυνατότητα να οργανώνουν και να 
διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο 
στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν 
εξωτερικοί Σύµβουλοι µε αντικείµενο την 
διενέργεια επιθεωρήσεων Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας.
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Παρουσιάζονται οι τεχνικές επιθεώρησης 
πρώτου, δευτέρου και τρίτου µέρους 
καθώς και οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 
19011 για επιθεωρητές Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης. 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
είναι, µετά το πέρας αυτού, οι 
συµµετέχοντες να µπορούν να 
εφαρµόζουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν 
Προγράµµατα Βελτίωσης Ποιότητας και να 
επιθεωρούν Συστήµατα σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 9001. 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 9001:2015, οι πρακτικές 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις αυτές 
καθώς και ποιες είναι οι σηµαντικότερες 
αλλαγές της νέας έκδοσης. Ιδιαίτερα για την 
εκτίµηση και διαχείριση των κινδύνων θα 
δοθούν εργαλεία εφαρµογής και θα 
συζητηθούν case studies καθώς και η 
Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Manage-
ment) µια από τις σηµαντικότερες 
αλλαγές-απαιτήσεις της νέας έκδοσης του 
προτύπου. 
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Ανάλυση κάθε παραγράφου - 
απαίτησης του προτύπου και 
επεξήγηση των απαιτήσεων 
τεκµηρίωσης αυτών

Παρουσίαση των αλλαγών που 
επιφέρει το νέο πρότυπο ISO 9001:2015

Πρακτική εκπαίδευση των 
συµµετεχόντων στο σχεδιασµό και 
υλοποίηση εσωτερικών 
επιθεωρήσεων

Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, 
δευτέρου και τρίτου µέρους

Ανάλυση του προτύπου ISO 19011 και 
των κατευθυντήριων οδηγιών για τη 
διενέργεια επιθεώρησης συστηµάτων 
διαχείρισης της ποιότητας

Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγµατα 
εφαρµογής
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∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 
2 Ηµέρες

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 
3 Ηµέρες

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 
5 Ηµέρες

Μεθοδολογία εκπαίδευσηςΠεριεχόµενα Προγράµµατος
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης και κατ’ επέκταση των 
προτύπων. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και οµαδική 
συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι 
συµµετέχοντες καλούνται να 
διεκπεραιώσουν οµαδικές και ατοµικές 
ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role 
playing exercises, που στόχο έχουν την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
(διαχείριση χρόνου, οµαδικό πνεύµα, 
συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ 
αξιολόγησης και ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης διανέµονται στους 
συµµετέχοντες µε σκοπό την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης 
τους και της επίτευξης των σκοπών της.
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να  
επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ 
παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις 
εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ 
http://laek.oaed.gr.
Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 
0,24% µπορεί να γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν 
την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 


