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Στοιχεία Εταιρείας – Οργανισμού 

Κωδικός: * Διακριτικός Τίτλος: 

Επωνυμία: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

ΑΦΜ: ΔΟΥ: 

  

Διεύθυνση – Στοιχεία Επικοινωνίας  

Νομός:  Δήμος: 

Οδός : Αριθμός: ΤΚ: 

Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου ΕΦ/Ε 

 

Email: 

Τηλέφωνο Fax Κινητό 

   

 
Ο αρχικός έλεγχος αφορά στην καταγραφή βασικών κριτηρίων ένταξης του Εκπαιδευτικού σας φορέα/ εταιρίας στο 
QTL. Μετά την έγκρισή σας, θα παραλάβετε τη νέα φόρμα ένταξης των εκπαιδευτικών σας προγραμμάτων  στο QTL. 
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας / Εταιρία  είναι υποχρεωμένος  να παρέχει προς την ACTA όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο κωδικός συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή QTL ACTA. 
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Η συμπλήρωση του αρχικού ελέγχου απαιτεί την επισύναψη των αρχείων που ζητούνται, χρησιμοποιώντας τους τίτλους της εκάστοτε 
επιλογής ή την ηλεκτρονική διαδρομή στον εταιρικό ιστότοπο. Τα κουτάκια στα δεξιά  από κάθε πεδίο, συμπληρώνονται από τον 
Επιθεωρητή QTL ACTA. 

1. Διασφάλιση Καλής Λειτουργιάς και Διαχείρισης της Εταιρίας 

1.1. Profile Εταιρίας  ☐ 

Θα πρέπει να παρέχεται το profile της εταιρίας στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η Ιστορία, η Ίδρυση και 
θα δίνεται περιγραφή της εταιρίας. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (doc, docx, pdf, ppt, 
pptx) ή να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο εταιρικό site. 

Όνομα Αρχείου Διεύθυνση 

 http:// 

1.2. Σκοπός Εταιρίας – Όραμα  ☐ 

Θα περιγράφεται ο σκοπός ή το όραμα της εταιρίας.  Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (doc, 
docx, pdf, ppt, pptx) ή να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο εταιρικό site. 

Όνομα Αρχείου Διεύθυνση 

 http:// 

1.3. Ύπαρξη άλλων πιστοποιήσεων (ISO κ.α.) ☐ 

Τίτλοι πιστοποιήσεων σύμφωνα με πρότυπα Ευρωπαϊκών, Διεθνών ή Εθνικών εγγράφων τυποποίησης: Θα 
πρέπει να αποδοθεί ο Τίτλος πιστοποίησης καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με την Ημερομηνία απόκτησης 
και λήξης της. 

Τίτλος Ημερομηνία 

i.  Ημ. Αποκτ.:  Ημ. Ληξης:  

ii.  Ημ. Αποκτ.:  Ημ. Ληξης:  

iii.  Ημ. Αποκτ.: Ημ. Ληξης: 

1.4. Ύπαρξη οργανογραμμάτων  ☐ 

Εταιρικό Οργανόγραμμα (όνομα αρχείου): 

Στο συγκεκριμένο σκέλος ζητείτε να γίνει περιγραφή των Βασικών προσώπων εταιρίας και η ειδικότητα αυτών 
σύμφωνα με το οργανόγραμμα (ως  βασικά πρόσωπικα εταιρίας ορίζονται τα πρόσωπα που θα εμπλακούν 
άμεσα με το Σήμα ποιότητας QTL (π.χ. υπευθυνος εκπαίδευσης, γραμματεία κ.α.)  Σε περιπτώσεις Εταιριών 
που δεν έχουν ως βασική δραστηριότητα την Εκπαίδευση, η παρακάτω αναφορά συστήνεται να περιορίζεται 
στα τμήματα που αφορούν τον έλεγχο Σήματος QTL. 

1.5. Ολοκληρωμένη καταγραφή ιστορικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων  ☐ 
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Όνομα Αρχείου:  

Θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί  από τον Εκπαιδευτκό 
Φορέα / Εταιρία . Η καταγραφή θα αναφέρεται στο τίτλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιήθηκαν τον προοηγούμενο χρόνο.  Στην περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός Φορέας / Εταιρία δεν 
έχει κύκλο εργασιών το προηγούμενο χρόνο, η επιλογή αυτή παραμένει κενή. 

2. Ποσοστά συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

2.1. Αριθμός  συμμετέχοντων σε παρελθόντα προγράμματα ☐ 

Όνομα Αρχείου: 

Συνιστάτε να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό συμμετεχόντων σε θεματικά σεμιναριακά 
προγράμματα, τα οποία έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρία και 
ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μια τουλάχιστον εκπαίδευση 
ανεξαρτήτου πλήθους εκπαιδευομένων.  Στην περίπτωση που ο  Εκπαιδευτικός Φορέας / Εταιρία δεν έχει 
κύκλο εργασιών το προηγούμενο χρόνο, η επιλογή αυτή παραμένει κενή. 

2.2. Ύπαρξη Πληροφόρησης ικανοποίησης από εκπαιδευόμενους  ☐ 

Όνομα Αρχείου: 

Παροχή πληροφόρησης με την μορφή feedback σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών ή εκπαιδευομένων 
από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Η Πληροφόρηση μπορεί 
να προέρχεται είτε από υπάρχουσες φόρμες συμπλήρωσης που υπάρχουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό είτε 
με την μορφή testimonials. 

Σε περίπτωση εταιριών και ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων η πληροφόρηση μπορεί να αντληθεί από προσωπικό 
που εργάζεται στην εταιρία και έχει περάσει την διαδικασία εκπαίδευσης του αντίστοιχου τμήματος. Μέτρο 
αποτελεί η ικανοποίηση των εργαζομένων και κατά πόσο η εκπαίδευση συνέβαλε στην προσαρμογή τους στις 
εταιρικές διαδικασίες και στην βελτίωση της απόδοσή τους . Στην περίπτωση που ο  Εκπαιδευτικός Φορέας / 
Εταιρία δεν έχει κύκλο εργασιών το προηγούμενο χρόνο, η επιλογή αυτή παραμένει κενή. 

3. Προσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Ναι     ☐ Όχι      ☐ 

       Εάν ναι, τότε: 

3.1. Ύπαρξη ειδικών ραμπών πρόσβασης στους Εκπαιδευτικούς και Εξεταστικούς χώρους ☐ 

3.2. Ύπαρξη ειδικής Πρόσβασης σε Ανελκυστήρες  ☐ 

3.3. Ύπαρξη ειδικά κατασκευασμένων W.C. για πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  ☐ 


