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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2008» 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΛΟΤ «Εσωτερικών Επιθεωρητών  
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008» έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να παρέχει στους 
εκπαιδευόµενους τη γνώση και την τεχνική για µία αποτελεσµατική 
επιθεώρηση των συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και των σχετικών 
διεργασιών σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008 και ISO 19011:2002. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στηρίζεται στη συµµετοχική διδασκαλία, όπου 
ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιµοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο 
διάλογος, µικρές πρακτικές ασκήσεις, οµαδικές ασκήσεις, ασκήσεις 
προσοµοίωσης, µελέτες περίπτωσης. 
 
Β.  ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
• Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών της διαχείρισης ποιότητας 
• Κατανόηση της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στα Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας 
• Κατανόηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
• Κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν την επιθεώρηση 
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας 
• Κατανόηση του ρόλου και των υπευθυνοτήτων ενός επιθεωρητή 
• ∆ιενέργεια όλων των φάσεων µίας εσωτερικής επιθεώρησης συστήµατος 
διαχείρισης ποιότητας (σχεδιασµός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, 
παρακολούθηση, κλείσιµο) 
 
Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 
• Εγχειρίδιο εκπαιδευοµένου 
• Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
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∆. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 

 
• Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
• Υπεύθυνους Ποιοτικού Ελέγχου 
• Υπεύθυνους άλλων συστηµάτων διαχείρισης 
• Επιθεωρητές άλλων συστηµάτων διαχείρισης 
• Άλλα στελέχη µίας επιχείρησης που εµπλέκονται σε διάφορες φάσεις 

εφαρµογής ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
  
Ε. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
3ήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  24 ωρών 
 
ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆εν υπάρχει κάποια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου οι 
ενδιαφερόµενοι να παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Συστήνεται όµως οι εκπαιδευόµενοι να διαθέτουν τις βασικές 
γνώσεις των Προτύπων της σειράς ISO 9000. 
 
Ζ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Κατά την 3η ηµέρα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις διάρκειας 2 ωρών. 
Λεπτοµερείς οδηγίες για τη συµπλήρωση του εντύπου των εξετάσεων 
παρέχονται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης χορηγούνται στους 
εκπαιδευόµενους που θα συγκεντρώσουν βαθµό επιτυχίας το τουλάχιστον 
60% στις γραπτές εξετάσεις. Στους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους 
παρέχονται απλά πιστοποιητικά παρακολούθησης. Όλα τα πιστοποιητικά 
χορηγούνται εντός 6 εβδοµάδων από τη λήξη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 
Επιτρέπεται η απουσία των εκπαιδευοµένων σε ποσοστό 10% της συνολικής 
διάρκειας του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Αναλογία Εκπαιδευόµενων - Εκπαιδευτή : 20:1 
 
Η. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
600 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
 


