ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Διαπίστευση εργαστηρίων σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο
ISO 17025»
Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Κυκλάδων και το Παρατηρητήριο για την Επαγγελματική
απασχόληση Χημικών (Π.Ε.Α.Χ.) της Ε.Ε.Χ διοργανώνουν εισαγωγικό 2ήμερο-σεμινάριο
διάρκειας 16 ωρών με θέμα:

«ISO/IEC 17025: 2017- Αλλαγές και νέες απαιτήσεις»
το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου (Παρασκευή & Σάββατο 09.00 – 17.00) στην ΑΘΗΝΑ.
Γενικές Πληροφορίες:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων
του αναθεωρημένου προτύπου ISO/ΙΕC 17025:2017, σε συνδυασμό με συζήτηση και
παράθεση παραδειγμάτων.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις
βασικές απαιτήσεις και τις γενικές αρχές του προτύπου, να διαπιστώσει σημεία και πρακτικές
που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, ώστε να διαπιστευτεί ένα εργαστήριο.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών/ οργανισμών, να
προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας
εταιρείας ή ενός οργανισμού.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη εξοικειωθεί με την προηγούμενη έκδοση
του προτύπου ISO/IEC 17025:2005 και επικεντρώνεται στα νέα πεδία και στη νέα
προσέγγιση που επιβάλλει η αναθεωρημένη έκδοση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην risk
based approach και στις αλλαγές που αναμένονται σχετικά με τις δραστηριότητες
δειγματοληψίας .
Περιεχόμενα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ: ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
09.00-10.45

Εισαγωγή και Δομικές Απαιτήσεις- Risk Based Approach και
Αμεροληψία

10.45-11.00

ΚΑΦΕΣ

11.00-12.45

Δομικές Απαιτήσεις- Risk Based Approach και Αμεροληψία
Απαιτήσεις Πόρων Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός και
Ιχνηλασιμότητα
Απαιτήσεις Διεργασίας: Πληροφοριακό Σύστημα

12.45-13.30

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

13.30-15.15

Απαιτήσεις Πόρων Υπηρεσίες και Προμηθευτές
Απαιτήσεις Διεργασίας : Ανασκόπηση Αιτήσεων, Επικύρωση
Επαλήθευση Μεθόδων

15.15-15.30

ΚΑΦΕΣ

1530-1715

Απαιτήσεις Διεργασίας: Αβεβαιότητα, Δειγματοληψία,
Τεχνικά Αρχεία, Χειρισμός Αντικειμένων, ΕκθέσειςΠιστοποιητικά
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ

09.00-10.45

Απαιτήσεις Συστήματος

10.45-11.00

ΚΑΦΕΣ

11.00-12.45

Απαιτήσεις Συστήματος και Απαιτήσεις Διεργασίας: Μη
Συμμορφούμενο Έργο-Παράπονα

12.45-13.30

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

13.30-15.15

Aπαιτήσεις Διεργασίας -Εγκυρότητα ΑποτελεσμάτωνDecision Rule

15.15-15.30

ΚΑΦΕΣ

15.30-17.15

Ειδικά Θέματα

Απευθύνεται σε:




Απόφοιτους / στελέχη που εργάζονται στον τομέα των εργαστηρίων ή στον τομέα
της διαπίστευσης και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του
αναθεωρημένου προτύπου ISO 17025.
Εταιρείες που θέλουν να ενημερωθούν με σκοπό την διαπίστευση για την
εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου 17025.

Μετά από τη λήξη του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης.
Το κόστος του σεμιναρίου (συνολικής διάρκειας 16 ωρών) διαμορφώνεται ως εξής:
•150 ευρώ για τα μέλη,
• 200 ευρώ για τα μη μέλη,
•90 ευρώ για άνεργους (επιβεβαιώνεται με κάρτα ανεργίας) και φοιτητές.
(Μέγιστος αριθμός θέσεων οκτώ )

Όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο με κόστος συμμετοχής της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, εντός του έτους 2018, δικαιούνται έκπτωση 20% , με την επίδειξη της απόδειξης
πληρωμής.
Στο κόστος περιλαμβάνονται :
α) Η εκπαίδευση από εξειδικευμένους/ες εισηγητές/τριες.
β) Η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού.
γ) Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης.
δ) Ελαφρύ γεύμα (μπουφές) και coffee breaks.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι Παρασκευή 19/10/2018
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην διεύθυνση logistirio@eex.gr και info@eex.gr και
να έχουν καταθέσει τη συμμετοχή τους στον λογαριασμό του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ με αριθμό
GR0701101290000012948036988 που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ
22/10/2018 με αιτιολογία ISO 17025- ΑΘΗΝΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους.
Η σειρά προτεραιότητας θα τεκμηριώνεται μέσω της ημερομηνίας αποστολής της δήλωσης.
Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου
(ονοματεπώνυμο- τηλ. επικοινωνίας) για την έκδοση της βεβαίωσης, καθώς και ΑΦΜ για την
έκδοση απόδειξης. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερους συμμετέχοντες, τότε
ανάλογα με τον αριθμό τους θα προγραμματισθεί και νέος κύκλος σεμιναρίου.

