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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

00 /00 /0000    



1. Εισαγωγή  

Τίτλος προγράμματος (ελληνικά): Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών 

Ασφαλείας 

Τίτλος προγράμματος (αγγλικά): Safety Technicians/ Consultants Health & 

Safety Training 

Διάρκεια (ώρες): 140 

Πού απευθύνεται: Τεχνικούς Ασφαλείας, Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να 

ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη 

Επιχειρήσεων, Στελέχη ΥΑΕ 

Πού στοχεύει: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας 

Τι αναμένεται να επιτευχθεί: Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού 

επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας 

 

2. Σκοπός - Προσδοκώμενα Αποτελέσματα  

(Διατυπώνεται ο γενικότερος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος- γενική 

δήλωση προθέσεων- καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα-τι αναμένεται να 

επιτευχθεί μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος ως προς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα) 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: 

 Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και 

εφαρμογής των βασικών αρχών  υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις 

επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ 

ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους. 

 Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας 

προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών. 

3. Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

(Για να είναι πιο σαφής η δημιουργία των εκπαιδευτικών στόχων είναι προτιμότερο οι 

τελευταίοι να εκφράζονται με τη χρήση κατάλληλων ρημάτων για το κάθε επίπεδο, 

ενώ η ύπαρξη εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

κάνει τη διαδικασία πιο απλή και κατανοητή) 

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας 

εργασίας 



 Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της 

Διοίκησης σε αυτό 

 Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ 

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με 

βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές 

κινδύνους. 

 Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με 

σαφές χρονοδιάγραμμα. 

 Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος. 

 Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν 

σε επίπεδα επικινδυνότητας. 

 Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων 

για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων. 

 Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της 

εκτελούμενης εργασίας. 

 Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της 

υγείας του ανθρωπίνου σώματος. 

 Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών 

παραγόντων. 

 

4. Ομάδα Στόχος (περιγραφή- διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών- κριτήρια 

επιλογής) 

 

i. Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου  (περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας – 

στόχου): 

 Τεχνικοί Ασφαλείας (ΤΑ) 

 Απόφοιτοι ΑΕΙ που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα ΤΑ 

 Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή συνεργάζονται με ΤΑ 

ii. Κριτήρια Επιλεξιμότητας: 

 Ακαδημαϊκή επάρκεια 

 Συνάφεια με το αντικείμενο 

iii. Προαπαιτούμενες γνώσεις - προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

γνώσεις Η/Υ): 



 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Φορητός Η/Υ 

 Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών, 

φυσικής, χημείας) 

 Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

5. Ενέργειες Δημοσιότητας 

(έντυπη- ηλεκτρονική διάχυση, social media, mail campaign, τηλεφωνική 

επικοινωνία, workshop, ημερίδα κ.λπ.) (καταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων) : 

 Ανακοινώσεις στα ΜΚΔ 

 Ανακοινώσεις σε Ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις 

 Ανακοινώσεις σε επαγγελματικά έντυπα 

 Συνεργασία με άλλους φορείς (επαγγελματικούς, επιμελητήρια κ.α.)  

 Αποστολή ενημερωτικών δελτίων 

 Ανακοινώσεις σε Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κ.α. 

 Δελτία Τύπου 

 Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις  

 

6. Πιστοποιητικό - Μονάδες ECVET 

Μετά το τέλος των σπουδών οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό 

επιτυχούς παρακολούθησης από την διαδικασία της πιστοποίησης από την εταιρεία  

Swiss Approval. Η Εταιρεία www.swissapproval.ch είναι αναγνωρισμένος 

Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων 

σύμφωνα με το πρότυπο 17024. Πληροφορίες για το Διεθνές προφίλ του 

οργανισμού:  www.swissapproval.ch  

Η επιτυχής συμμετοχή θα βεβαιώνεται με γραπτές εξετάσεις 100 ερωτήσεων 

τεσσάρων (4) πολλαπλών επιλογών με μία σωστή απάντηση χωρίς αρνητική 

βαθμολογία με βαρύτητα 70% και υποβολή εργασίας από τα πέντε (5) θεματικά 

πεδία με βαρύτητα 30%. 

(κριτήρια απονομής πιστοποιητικού, π.χ. παράδοση εργασίας ή εξετάσεις – 

υπολογισμός μονάδων ECVET): 

 

 

http://www.swissapproval.ch/
http://www.swissapproval.ch/


Τύπος Πιστοποιητικού 1.ΔΙΠΛΩΜΑ/ DIPLOMA -
swissapproval.ch 
 
2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ –ΚΕΔΙΒΙΜ 
ΠΔΜ 
 
 

Εκδίδεται πιστοποιητικό και σε επίπεδο διδακτικής 
ενότητας με τον τίτλο αυτής (σημειώστε με Χ) 

 

Τύπος πιστοποιητικού σε επίπεδο διδακτικής ενότητας   
1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8 

2. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. EQF-1 έως EQF-4 

3. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. EQF-1 έως EQF-4 

4. Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

 

7. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 

 

 Δια ζώσης 

 Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση) ΝΑΙ 

 Εξ Αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) ΝΑΙ 

Χ Μικτή 

 

8. Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος – Μηχανολόγος Μηχανικός – Επιστημονικός Υπεύθυνος 

RMS ΕΞΥΠΠ ΙΚΕ  

 

(Γίνεται παρουσίαση των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

περιγραφή της Πρακτικής Άσκησης εφόσον ενδείκνυται από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα).  

 

1. «Αρχές Διαχείρισης της Ασφάλειας Εργασίας» // 14. 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα περιγράφει τις βασικές αρχές οι οποίες 

ισχύουν στη διαχείριση των θεμάτων Α&Υ ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

αποκτήσουν επαφή με το επιστημονικό αντικείμενο ως μέθοδο διαχείρισης 

προσωπικού ώστε να επιτυγχάνονται συγχρόνως και οι στόχοι της Α&Υ. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να): 



a) Συντάσσουν ένα έγγραφο Πολιτικής ΥΑΕ  

b) Αναλύσουν την αρχή PDCA (Plan-Do-Check-Act) στην οποία στηρίζεται η 

ανάπτυξη των πλέον δημοφιλών Διαχειριστικών Συστημάτων και γνωρίσουν το 

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας 45001:2018 

c) Αναλύσουν την αρχή του δικαιώματος ενημέρωσης του προσωπικού (Right-to-

Know) και να εγκαθιδρύσουν βασικές επικοινωνιακές τεχνικές για είναι δυνατή η 

διάχυση της πληροφόρησης των θεμάτων ΥΑΕ στους εργασιακούς χώρους και η 

σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

d) Διαχειρίζονται τα νομικά θέματα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του νομικού 

πλαισίου ΥΑΕ 

e) Αναγνωρίζουν το επίπεδο της κουλτούρας ΥΑΕ μιας επιχείρησης και να 

προτείνουν μεθόδους ανάπτυξής της 

 

2. «Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία της Υγείας» // 79. 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις μεθόδους ασφαλούς 

εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων έναντι 

πιθανού συμβάντος ήτοι έναντι πιθανής εκδήλωσης επαγγελματικής 

ασθένειας, δυστυχήματος, ατυχήματος ή παρ’ ολίγον ατυχήματος. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να): 

a) Εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 

b) Προδιαγράφουν τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

c) Προδιαγράφουν οδηγίες ασφάλειας μηχανών, εργαλείων και εγκαταστάσεων  

d) Εκδίδουν Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας και Προστασίας της Υγείας 

e) Προδιαγράφουν τις οδηγίες ασφάλειας εξωτερικών συνεργείων και εργοταξίων 

f) Εκτελούν επιθεωρήσεις εργασιακών χώρων και να αναγνωρίζουν τις πηγές 

κινδύνου και τους εξ αυτών προερχόμενους κινδύνους 

g) Συμμετέχουν στην Ομάδα Διερεύνησης Συμβάντων & να αναλύουν τα στατιστικά 

ατυχημάτων 

i) Προδιαγράφουν τις οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης χημικών ουσιών  

j) Αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τις μεθόδους προστασίας των διαφόρων μερών 

του σώματος  



 

3. «Εργονομία» // 26. 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές 

εργονομίας ήτοι των μεθόδων προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο 

έναντι του αντιθέτου. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να): 

a) Αναγνωρίσουν τους ανθρωπομετρικούς περιορισμούς του σώματος 

b) Κατανοήσουν τους μηχανισμούς κόπωσης του ανθρωπίνου σώματος 

c) Κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου 

d) Αναγνωρίσουν τους τρόπους συνδυαστικής μυοσκελετικής λειτουργίας του 

ανθρωπίνου σώματος και τους σχετικούς περιορισμούς  

e) Προδιαγράψουν τις απαιτούμενες μικροκλιματικές συνθήκες λειτουργίας των 

εργασιακών χώρων  

f) Προδιαγράψουν τις βασικές εργονομικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού των 

εργασιακών χώρων με γνώμονα τα ανωτέρω όρια  

g) Να προδιαγράφουν και να εκτελούν τις απαιτούμενες μετρήσεις βλαπτικών 

παραγόντων 

 

4. «Επιτήρηση της Υγείας» // 7. 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές 

πρωτοβάθμιας (προ-συμπτωματικής) φροντίδας των εργαζομένων. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να): 

a) Κατανοήσουν το περιεχόμενο ενός προγράμματος Υγείας της Εργασίας 

b) Συντάξουν (ή να συνεργαστούν με τον Ιατρό Εργασίας για τη σύνταξη) 

Διαδικασιών & Οδηγιών Βιοασφάλειας  

c) Συντάξουν (ή να συνεργαστούν με τον Ιατρό Εργασίας για τη σύνταξη)  

Αναγνώρισης και Αντιμετώπισης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων 

 

5. «Πυρασφάλεια/ Έκτακτη Ανάγκη/ Διαχείριση Κρίσεων» // 14. 

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας. Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές αρχές 

Πυρασφάλειας και αντιμετώπισης σεναρίων έκτατων καταστάσεων όπως η 



πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, άλλα αντίξοα καιρικά φαινόμενα, η 

διαρροή χημικής ουσίας, ένα πολλαπλό δυστύχημα. 

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 

είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να): 

a) Κατανοήσουν τις ειδικές αρχές Πυροπρόληψης (Πυρασφάλειας και 

Πυροπροστασίας) 

b) Αναγνωρίσουν τις αρχές αντιμετώπισης (περιορισμού και κατάσβεσης) μίας 

πυρκαγιάς  

c) Προδιαγράψουν μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας μίαw 

εγκατάστασης 

d) Αναγνωρίσουν το μηχανισμό της εκδήλωσης μίας έκρηξης και τη μεθοδολογία 

εκτέλεσης μελέτης ΑΤΕΧ  

e) Εκτελούν επιθεωρήσεις πυρασφάλειας εργασιακών χώρων  

f) Συντάξουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (πυρκαγιά, έκρηξη, 

σεισμός, διαρροή χημικής ουσίας, επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κλπ.) 

 

Για την Πρακτική Άσκηση αναφέρονται ενδεικτικά επιχειρήσεις (αντικείμενο, 

δραστηριότητα, έδρα), καθώς και ο τρόπος που θα υλοποιηθεί (χρόνος, χρονικό 

διάστημα, κατανομή, επόπτες, υλικό ανατροφοδότησης, παρουσίες κ.λπ.) 

 Johnson & Johnson Hellas, Βιομηχανία Καλλυντικών, Μάνδρα Αττικής 

 Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Βιομηχανίες Μεταλλικών Προϊόντων, Πανελλαδικά 

 3E, Βιομηχανία Αναψυκτικών, Σχηματάρι Βοιωτίας  

 BIC, Βιομηχανία Ξυριστικών Προϊόντων, Άνοιξη Αττικής 

 RMS, ΕΞΥΠΠ, Μαρούσι Αττικής 

 

9. Επιστημονικά Υπεύθυνος- Εκπαιδευτές 

 

(Γίνεται αναφορά στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τους Εκπαιδευτές του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Απαιτείται να επισυναφθεί συνοπτικό και αναλυτικό 

βιογραφικό, αναφορά εάν η ομάδα των εκπαιδευτών είναι Μέλη ΔΕΠ του 

Πανεπιστήμιου ή προέρχονται από το μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ως 

εξωτερικοί συνεργάτες)  

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 



ΔΕΠ) ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Κωνσταντίνος 

Τσανακτσίδης 

Μέλος ΔΕΠ 2 4 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. 

ΔΕΠ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ιωάννης Μπακούρος Μέλος ΔΕΠ 2 19 

Εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. 

ΔΕΠ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

Τεχνικός 

Επιστημονικός 

Υπεύθυνος 

RMS ΕΞΥΠΠ 

1 

2 

3 

9 

46   

18 

2 Ευθύμιος Θανασιάς Ιατρικός 

Επιστημονικός 

Υπεύθυνος 

RMS ΕΞΥΠΠ 

4 7 

3 Αριστοθέα Λαζαρίδου Εκπαιδεύτρια 

Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας 

5 6 

4 Ήλια Μπαρδάνη Σύμβουλος 

ΥΑΕ 

1 

2 

5 

4 

5 Μαργαρίτα Βατίστα Σύμβουλος 

ΥΑΕ 

2 

3 

6 

8 

6 Δημήτρης 

Παπαδόπουλος 

Σύμβουλος 

ΥΑΕ 

5 8 

*Απαιτείται η συμπλήρωση του Παραρτήματος Α για όλους τους εκπαιδευτές του 

προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου. 

10. Τεχνικές εκπαίδευσης - Εργαλεία- Εξοπλισμός 

 

(Περιγράφονται οι τεχνικές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων, σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης, καθώς και ο υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την εκπαιδευτική διαδικασία, χρήση αιθουσών εάν 

απαιτείται) 

 Εκπαιδευτικές αίθουσες 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 



 Πρακτικές ασκήσεις 

 Εργασίες 

 

11. Εκπαιδευτικό Υλικό - Πρόσθετες Πηγές 

 

(Παρουσιάζεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ανά διδακτική ενότητα (βιβλία, 

εκπαιδευτικές σημειώσεις, παρουσιάσεις), καθώς και πρόσθετες πηγές 

πληροφόρησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι για την 

ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους (βιβλιογραφία, περιοδικά, 

ιστοσελίδες, βιντεοπαρουσιάσεις, διαλέξεις, πρόσθετα αρχεία παρουσιάσεων, 

Πίνακες- διαγράμματα). 

 Διαφάνειες/ Ταινίες μικρού μήκους/ Δημοσιεύσεις, άρθρα σε ηλεκτρονική 

μορφή  

 Πρακτικές ασκήσεις 

 

12. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 

Παρουσιάζεται ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των εκπαιδευομένων.  

Χ Τεστ 

Χ Εργασία 

Χ Ασκήσεις 

Χ Μελέτες περίπτωσης 

Χ Πρακτική Άσκηση 

Χ Άλλο (Δηλώστε): Εργαστήριο 

  



13. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης // Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Έναρξης: 
…./…./…. 

α/α 
Διδακτική 

Ενότητα 

Διδακτικές 

Υποενότητες 
Ώρες Ημερομηνία Εκπαιδευτής/-τρια 

1 

«Αρχές Διαχείρισης 

της Ασφάλειας 

Εργασίας» 

Υποενότητες:  

1.Γενική πολιτική/ 

Δέσμευση της 

Διοίκησης 

00.00-00.00 

(1 ώρες) 
../../…. Ήλια Μπαρδάνη 

  
2.Συστήματα 

διαχείρισης 
2  Ήλια Μπαρδάνη 

  3.Επικοινωνία 2  Ήλια Μπαρδάνη 

  
4.Διαχείριση 

νομικών θεμάτων 
3  

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

5.Καλλιέργεια 

(Κουλτούρα) 

Ασφαλούς 

Συμπεριφοράς 

6  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

2 

«Ασφάλεια 

Εργασίας & 

Προστασία της 

Υγείας» 

Υποενότητες:  

1.Βασικές Αρχές 

ΥΑΕ στους 

εργασιακούς 

χώρους 

00.00-00.00  

(19 ώρες) 
 

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

2. Εκτίμηση 

Επαγγελματικού 

Κινδύνου 

12  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

3.Ασφάλεια 

Μηχανών & 

Εγκαταστάσεων 

10  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

4.Οδηγίες 

Ασφαλούς 

Εκτέλεσης 

Εργασίας 

10  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  5.Ασφάλεια 10  Γιώργος 



Συνεργείων & 

Εργοταξίων 

Σκρουμπέλος 

  
6.Επιθεωρήσεις/ 

Έλεγχοι 
4  

Ήλια Μπαρδάνη 

  
7.Διαχείριση 

Συμβάντων 
4  

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  
8.Διαχείριση 

Χημικών Ουσιών 
4  

Κωνσταντίνος 

Τσανακτσίδης 

  
9.Προστασία 

Μελών & Σώματος 
6  

Μαργαρίτα Βατίστα 

3 «Εργονομία» 

Υποενότητες:  

1.Ανθρωπομετρικός 

Σχεδιασμός/ 

Εργοφυσιολογία 

00.00-00.00  

(4 ώρες) 
 

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  
2. Εμβιομηχανική/ 

Μυοσκελετικά 
4  

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  
3. Νευροφυσιολογία 

2  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  
4.Εργονομικός 

Σχεδιασμός Χώρων 
4  

Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

5. Εργασιακό 

Περιβάλλον/ 

Μικροκλίμα 

4  
Γιώργος 

Σκρουμπέλος 

  

6.Μετρήσεις 

βλαπτικών 

Παραγόντων 

8  Μαργαρίτα Βατίστα 

4 
«Επιτήρηση της 

Υγείας» 

Υποενότητες:  

1.Διαχείριση της 

Υγείας 

00.00-00.00  

(1 ώρες) 
 Ευθύμιος Θανασιάς 

  
2.Βιοασφάλεια 

2  Ευθύμιος Θανασιάς 

  
3.Ψυχοκοινωνικοί 

Κίνδυνοι 
4  Ευθύμιος Θανασιάς 

5 
«Πυρασφάλεια/ 

Έκτακτη Ανάγκη» 

Υποενότητες:  

1.Πυροπρόληψη 

(Ενεργητική & 

00.00-00.00 

(6 ώρες) 
 

Αριστοθέα 

Λαζαρίδου  



Παθητική 

Πυρασφάλεια) 

  

2.Ασφάλεια σε 

Εκρήξιμες 

Ατμόσφαιρες 

4  
Δημήτρης 

Παπαδόπουλος 

  

3. Διαδικασίες 

Έκτακτης Ανάγκης/ 

Σχέδιο Εκκένωσης 

Εγκαταστάσεων 

4  
Δημήτρης 

Παπαδόπουλος 

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Λήξης: 
…./…./…. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Έναρξης: 
…./…./…. 

α/α 
Διδακτική 

Ενότητα 

Διδακτικές 

Υποενότητες 
Ώρες Ημερομηνία Επόπτης/ τρια 

1  
 

   

Ενδεικτική Ημερομηνία 

Λήξης: 
…./…./…. 

 

14. Τέλη παρακολούθησης 

 

Τύπος χρηματοδότησης (σημειώστε με Χ) Δωρεάν  

Χρηματοδοτούμενο  

Με τέλη παρακολούθησης Χ 

Εφόσον το πρόγραμμα έχει τέλη παρακολούθησης 

Ύψος τελών παρακολούθησης (€) 790ΕΥΡΩ 

Ύψος τελών παρακολούθησης (€) διδακτικής ενότητας, εφόσον παρέχεται 

πιστοποιητικό και σε επίπεδο διδακτικής ενότητας 

ΟΧΙ 

Αριθμός Δόσεων (εφόσον προβλέπονται εκτός της εφάπαξ καταβολής) 2 

 

Δυνατότητα ολικής απαλλαγής σε εκπαιδευόμενους  (σημειώστε με Χ) 
Ναι  

Όχι Χ 



Μέγιστο αριθμός  εκπαιδευόμενων με ολική απαλλαγή (συμπληρώνεται αριθμός)  

Διαδικασία απόδοσης απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης (διευκρινίστε τη διαδικασία): 
 

Δυνατότητα Μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης 

α/α Περιγραφή 
 

απαλλαγή %   

1. Προεγγραφή  
10% 

2. Εφάπαξ προπληρωμή  
15% 

3. Άνεργοι- Πολύτεκνοι- Άτομα με ειδικές ανάγκες  
15% 

4. Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου  ή του Δημόσιου τομέα  
15% 

5. 
Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων 
συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. 

 
15% 

6. 
Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
<< Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον >> 

 

50% 

7. 
Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και 
πάνω από τον ίδιο φορέα 

 
15% 

8. 
Διαμένοντες μόνιμα εκτός Δ. Μακεδονίας (για τα δια ζώσης 
προγράμματα) 

 
 

9. 
Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω 
από 12.000 ευρώ ή με ανήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες 

 
10% 

11. Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ  
10% 

Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστούν στο ίδιο πρόσωπο αθροιστικά ποσοστά 

έκπτωσης. Ορίζεται μόνο ένα, το μεγαλύτερο που δικαιούται. 



 


