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H TÜV AUSTRIA ACADEMY member Card είναι πρόγραμμα ανταμοιβής που συνδέεται με την χρήση της 
σχετικής κάρτας μέλους στο δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων της TÜV AUSTRIA HELLAS. Μέλη της TÜV 
AUSTRIA ACADEMY μπορούν να γίνουν ΔΩΡΕΑΝ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εταιρείες.
Επιπλέον, τα μέλη λαμβάνουν μέρος σε ειδικά events, ενημερώνονται μέσω ειδικών εκδόσεων που λαμ-
βάνονται δωρεάν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική  Βιβλιοθήκη μας, 
έχουν εκπτώσεις και προσφορές σε συμβεβλημένα με την TÜV AUSTRIA ACADEMY εκπαιδευτικά κέντρα. 

Γίνε τώρα μέλος της TÜV AUSTRIA ACADEMY, δήλωσε συμμετοχή σ‘ ένα από τα προγράμματα μας, μάζεψε 
πόντους και κέρδισε εκπτώσεις έως και 60%. 

* Για τους όρους συμμετοχής ή για ενεργοποίηση της κάρτας σας, στείλτε email στο mcard@tuvaustriahellas.gr
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Με γνώμονα ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς αποτελούν οντότητες οι 
οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα 
στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από 
τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους,  όλοι εμείς στην 
TÜV AUSTRIA, συναισθανόμενοι τις δύσκολες μέρες που βιώνει η 
κοινωνία μας, προσπαθήσαμε το 2016 στα πλαίσια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού μας, να σχεδιάσουμε και να 
πραγματοποιήσουμε δράσεις από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.

• Στήριξη της PAPPAS elevators στη διοργάνωση σειράς ενημερωτικών workshops με τίτλο "Human Safety Seminar, 
Ανεβαίνω με Ασφάλεια“.

• Εκπαίδευση στελεχών της Παλαιστίνης ως Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας στην πορεία της χώρας προς τη 
δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ποιότητας για διαπίστευση και τυποποίηση.

• Χριστουγεννιάτικο πάρτυ για τα παιδιά της TÜV AUSTRIA HELLAS με πολλές δραστηριότητες!

• Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικο Bazaar π για την οικονομική ενίσχυση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδε-
μόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων (Π.ε.γ.κ.α.π.-Ν.υ.).

• Συμμετοχή στη 16η και 17η Εθελοντική Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος που διαθέτουμε από κοινού με τις εται-
ρείες OKTABIT & Manifest - Facility Management Services!

• Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλα-
τσίου «ΠΑΛΑΙ» & στο Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άρτος-Δράση.

• Συμμετοχή στον 7ο Αγώνα Greece Race for the Cure®,

• Συμμετοχή στη δράση «ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ» συλλέγοντας & δωρίζοντας ρούχα, παιχνίδια, τρόφιμα & δωροεπιταγές σού-
περ μάρκετ στον Φάρο του Κόσμου, το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων ΡΟΜ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

• Δωρεά δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων συνεχή προσφορά χαρτιού προς ανακύκλωση, στο Φιλανθρωπικό Κέ-
ντρο του Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στο Κερατσίνι.

• Συλλογής ρούχων και τροφίμων για τον  Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας 
και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».



5

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ
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INTERNATIONAL

SMART CLASS

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Ως διεθνής εταιρεία, με παρουσία σε περισσότερες από 
23 χώρες παγκοσμίως προσφέρουμε ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αγγλικά, στα 
γερμανικά, στα αραβικά και στα κινέζικα. 

Η ποιότητα των προγραμμάτων μας, και οι διεθνείς πι-
στοποιήσεις-αναγνωρίσεις των σεμιναρίων μας, μας 
«έστειλαν» τα τελευταία χρόνια στην Ιορδανία, στη Σα-
ουδική Αραβία, στην Αίγυπτο, στην Αλβανία, στο Κα-
τάρ, στο Ιράκ, στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη και στην 
Κύπρο.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα φέρουν κατά πε-
ρίπτωση διαφορετικές αναγνωρίσεις όπως IRCA/CQI,  
ISEB, APMG, BCI, ITIL, TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

Πολλά από αυτά εκτός των αναγνωρίσεων και πιστοποι-
ήσεων που φέρουν, παρέχουν στους συμμετέχοντες και 
μόρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CPE‘s) 
από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY ειδικεύεται στη δημιουρ-
γία ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών 
και βασισμένα σε βιωματικές μεθόδους τις οποίες αξι-
οποιούν οι εκπαιδευτές, προκειμένου να προκαλέσουν 
στους εκπαιδευόμενους συμμετοχικές βιωματικές εμπει-
ρίες με απώτερο στόχο την υιοθέτηση από μέρους τους 
ενός άλλου τρόπου σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σας μοναδικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα.

Η “έξυπνη” αίθουσα αξιοποιεί στο έπακρο τις υπηρεσίες 
διαδικτύου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας “ζωντα-
νή” εκπαίδευση εκτός των στενών ορίων της συμβατικής 
αίθουσας, δημιουργώντας ένα νέο, καινοτόμο & επα-
ναστατικό μοντέλο εκπαίδευσης που θ‘ ανατρέψει 
τα δεδομένα στον κόσμο της μάθησης. 

Μέσω επιλεγμένων διαδραστικών προγραμμάτων που 
στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη, σας καλούμε 
να γίνετε και εσείς μέλος της πιο εξελιγμένης εκπαί-
δευσης που σας συνδέει με το μέλλον.

Έτσι, όταν δε μπορείτε να έρθετε εσείς σε εμάς, ερχόμα-
στε εμείς, όπου και αν βρίσκεστε.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY λειτουργεί και ως εξεταστικό 
κέντρο σχημάτων πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσό-
ντων ή αλλιώς Προσώπων της TÜV AUSTRIA HELLAS. 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, λαμβάνοντας υπόψη τις ανά-
γκες της αγοράς, τα αιτήματα επαγγελματιών, συλλόγων, 
επιμελητηρίων, σωματείων και εργοδοτών, αναπτύσσει 
συνεχώς νέα Διαπιστευμένα Σχήματα Πιστοποίησης, σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024. 

Το νέο μας εκπαιδευτικό κέντρο είναι ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες εκπαίδευσης & επαγγελματικής κατάρτισης, διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων κλπ. 

Διαθέτει χώρους που μπορούν να καλύψουν σύνθετες εκπαιδευτικές και συνεδριακές ανάγκες, θέσεις στάθ-
μευσης και πρόσβαση σε όλους τους χώρους σε ΑΜΕΑ.

Εστιάζοντας στην στήριξη της επιχειρηματικής γνώσης 
και έχοντας πάντα ως αντικειμενικό μας σκοπό τη δια 
βίου μάθηση, συνεχίζουμε & το 2017 τις ανοιχτές ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις, επικεντρωμένες σε  επιλεγμένα 
θέματα  πάνω στην Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενέρ-
γεια, τα Τρόφιμα, την Πληροφορική, την Ασφάλεια κλπ.

Μείνετε “συντονισμένοι” στην TÜV AUSTRIA ACADEMY 
για να ενημερωθείτε για τις νέες Αφιερωμένες Μέρες μας.

  
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

& ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΑΕΚ

Όλα τα προγράμματα 

της TÜV AUSTRIA ACADEMY 

δύνανται να επιδοτηθούν 
από το πρόγραμμα 

ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ
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Αγαπητού Μαρία
Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργών, MS Lead Auditor 

Αγγελούδης Χαράλαμπος  
Χημικός, MSc, MS, BRC, IFS, FSSC 22000 Lead Auditor

Βαγενά Αργυρώ
Γεωπόνος, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος, MS, AGRO2, GLOBALG.A.P, Βιολογικά Προϊόντα Lead Auditor

Βαγιώκας Νικόλαος
Chem Eng, MSc, PhD, MBA

Βαρδαλάχου Ιακωβίνα
Φυσικός, ΜSc Μικροηλεκτρονική, MS* Senior Auditor

Βασιλειάδης Νικόλαος
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, MS, ISMS Auditor, CISA, MCSE, HISP, ISEB BCMP, CISSP

Γκιώνης Νικόλαος  
Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, MS, FSSC 22000, Lead Auditor

Ζαμπός Γεώργιος
Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, MS Lead Auditor, GGE Lead Verifier

Ζουρίδης Γεώργιος
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αρχιεπιθεωρητής Ανελκυστήρων

Καββαδίας Νικόλαος
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επικεφαλής Επιθεωρητής ΑΠΕ

Κακός Ιωάννης  
Τεχνολόγος Τροφίμων, MS Lead Auditor

Καλαϊτζάκης Σπυρίδων
Μηχανολόγος Μηχανικός, Αρχιεπιθεωρητής Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Δοχείων Πίεσης

Καμινάρης Φιλάρετος
Ιχθυολόγος

Καμπρούδη Ελένη
Χημικός, MS Lead Auditor

Κόκκινος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός, MS Lead Auditor

Κολίτσα Ευανθία
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, MS, BRC, IFS BROKER, IFS LOGISTICS, FSSC 22000, Lead Auditor

Λουμπάκη Ελευθερία  
Τεχνολόγος Τροφίμων, MS Lead Auditor
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ΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ
Μαραγκάκης Αντώνης
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Περιβαλλοντική Διαχείριση, MS Lead Auditor, Επιθεωρητής 
Βιομηχανικών Ελέγχων, Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Μαρκετάκης Ιωάννης
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Νιχωρλής Χρήστος
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συγκολλήσεων - Δοχείων Πίεσης

Ξημεράκης Φανούριος
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc  Διασφάλιση Ποιότητας, MS Lead Auditor

Παπανδρεάδης Νεκτάριος
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, MS Lead Auditor

Σερεμετάκη Μαρία
Γεωλόγος, MSc Πληροφορική, MS & Construction Products Lead Auditor

Σηφάκης Νικόλαος
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, MS Lead Auditor, GGE Lead Verifier

Σουλιώτης Ανδρέας  
Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, MS, FSSC 22000, Lead Auditor

Σταυροπούλου Έλενα
Γεωπόνος, MSc Τεχνολογία Τροφίμων, MS, AGRO2, GLOBALG.A.P Lead Auditor

Στεργιόπουλος Δημήτρης
Διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός και Μηχανικός Συγκολλήσεων, Επιθεωρητής Συγκολλήσεων

Τράντος Νικόλαος
Ψυχολόγος MSc, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Τσολίδου Βικτώρια
Πτυχιούχος Ναυτιλιακών, MSc σε Χρηματοοικονομικά & Συστήματα Ποιότητας, Lean Six Sigma Master Black Belt

Χατζοπούλου Αργυρώ
Χημικός, MSc in Physics of Materials, MSc in Advanced Informatics MS, ISMS, ITSMS, BCMS, QMS, Lead Auditor, CISA, 
HISP, PRINCE II (P), ISEB BCMP

*MS = Management Systems | **GGE = Green Gasses Emissions according to 2003/87/EC Directive
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15 Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
16 Μετάβαση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης ISO 9001:2015 | IRCA/CQI Approved
17 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας | ISO 

9001:2015
18 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2015 | IRCA/CQI Approved
19 Διαχείριση Παραπόνων και Ικανοποίηση Πελατών | ISO 10002:2014
20 Βασικές Απαιτήσεις για Παρόχους Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης | ISO 29990:2010
21 Βήμα προς βήμα η Σήμανση CE των Δομικών - Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

305/2011
22 Διαπίστευση Εργαστήριων | ISO/IEC 17025:2005
23 Καλλυντικά - Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (G.M.P) | ISO 

22716:2007
24 KPIs (Key Performance Indices) & BSC (Balanced Score Cards)
25 6σ, LEAN, 5s & 8 WASTES: Επιχειρησιακά Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας
26 Lean Six Sigma Yellow Belt Workshop
27 Lean Six Sigma Green Belt Workshop
28 Εφαρμογή και Εσωτερική Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής 

Ασφάλειας | ISO 39001:2012
29 Λειτουργικός Έλεγχος και Διοίκηση Παραγωγής & Αποθεμάτων
30 Risk Management | Οι Βασικές Αρχές του ISO 31000:2009
31 Ανάπτυξη και Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Πως κτίζεται η 

Αποτελεσματική Ομάδα
32 Τεχνικές Επικοινωνίας | Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Δύσκολων Πελατών
33 Βασικές Αρχές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού
34 Διαχείριση και Αξιολόγηση Απόδοσης Τμημάτων

37 Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015
38 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | ISO 

14001:2015
39 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 

14001:2015 | ΙRCA/CQI Approved
40 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 

50001:2011
41 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 

50001:2011
42 Οικονομοτεχνική Ανάλυση Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων και 

Κτιριακών Συστημάτων με τη Μέθοδο Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής | 
LCCA

43 Υδατικό Αποτύπωμα | ISO 14046 Βασικές Αρχές, Απαιτήσεις και Οδηγίες
44 Μέτρηση & Ουδετεροποίηση Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντος | 

Επαλήθευση και Δήλωση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
47 Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών | ISO 

27001:2013
48 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών | ISO 27001:2013
49 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών ISO 27001:2013 | IRCA/CQI Approved
50 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής 

Συνέχειας | ISO 22301:2012
51 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής 

Συνέχειας | ISO 22301:2012
52 ITIL Foundation 
53 ISO / IEC 20000 Foundation
54 Introduction to CMMI for Development Class
55 Cloud Computing Security Knowledge (Basic)
56 PRINCE 2 Foundation 
57 Ethical Hacking Training Course
58 IT Governance Foundation (Based on CobiT ®5.0)
59 Μηχανισμοί Αντιμετώπισης Κινδύνου | Προετοιμασία για το CISSP
60 Certified Information Systems Auditor® (CISA®) | Prep. Course
61 Certified Information Security Manager® (CISM®) | Prep. Course
62 Risk Management Methodologies στο Χώρο της Πληροφορικής
63 Αναγνώριση, Διαλογή, Συλλογή και Διατήρηση Ψηφιακών Τεκμηρίων | 

ISO / IEC 27037:2012
64 Η Ιδιωτικότητα στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

67 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας 
στην Εργασία |  OHSAS 18001

68 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας 
στην Εργασία OHSAS 18001 | IRCA/CQI Approved

69 Συντήρηση & Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών & 
Περονοφόρων

70 Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων
71 Εκπαίδευση Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων | ΦΕΚ 1186Β/25-

08-2003
72 Νομοθεσία - Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Ανελκυστήρες και Κυλιόμενες 

Κλίμακες
73 ΑΤΕΧ - Ειδικό Σεμινάριο Αντιεκρηκτικής Προστασίας Βιομηχανικών 

Εγκαταστάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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74 Έλεγχος και Συντήρηση Εξοπλισμού υπό Πίεση | PED
75 Τεχνολογία Συγκολλήσεων | Welding Technology
76 Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
77 Μελέτη Κινδύνων & Λειτουργικότητας | HAZOP
78 Πρώτες Βοήθειες - Επείγοντα Περιστατικά
79 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση BLS-AED | ERC
80 Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα Χώρων Άθλησης

83 Θερμομόνωση Εξωτερικών Τοίχων & Θερμοπρόσοψη βάσει Εθνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ & ETAG 004

84 Θερμομόνωση Δωμάτων & Στεγών βάσει Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
ΕΛΟΤ ΤΠ & DIN 4108

85 Στεγανοποίηση Δωμάτων & Στεγών βάσει Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
ΕΛΟΤ ΤΠ

86 Εφαρμογή Συστημάτων Ξηράς Δόμησης Τοίχων & Οροφής βάσει Εθνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ & ΟΔΥ ΤΕΕ

89 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων | 
ISO 22000:2005

90 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων | 
ISO 22000:2005

91 Επισήμανση Τροφίμων - Ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας
92 Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων - BRC
93 Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων - IFS
94 Σχήμα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων | 

FSSC 22000
95 GLOBALG.A.P. Aquaculture Module V5
96 Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων βάσει των Κανονισμών ΕΚ 834/2007 

και ΕΚ 889/2008
97 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή | AGRO 

2.1-2.2 / GLOBALG.A.P.
98 Σχεδιασμός Συστημάτων Άμυνας Τροφίμων
99 Διαχείριση Κρίσεων και Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών στην Αλυσίδα 

Τροφίμων
100 Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Assessment) Μικροβιολογικών και 

Χημικών Κινδύνων στα Τρόφιμα
101 Νομοθεσία Τροφίμων & Ορθή Εφαρμογή της | Διαδικτυακά Εργαλεία   

Εύρεσης και Τήρησης Νομικών & Κανονιστικών Απαιτήσεων
102 Επίσημος Έλεγχος στον Τομέα των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης | Η 

Περίπτωση του Μελιού
103 Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) ως Εργαλείο για τη 

Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 
Τροφίμων

104 Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων | HACCP

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

23 Φεβρουαρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.1.2

06 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο 9.1.3

30 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 9.1.1

10 Μαίου ‘17 Αθήνα 9.1.1.2

01 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη 9.1.4

02 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.1.2.2

05 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 9.1.1.3

01 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.1.2.3

29 Νοεμβρίου’17 Αθήνα 9.1.1.4

29 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 9.1.3.2

Διάρκεια: 8 ώρες 190€

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται 
η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 
1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύε-
ται ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια 
Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε ανα-
γκαία από το Διεθνή Οργανισμό προκειμένου το πρότυπο 
να προσαρμοστεί καταλληλότερα σε μια παγκόσμια αγορά 
που τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλάζει αλλά και για να 
διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις του αντικατοπτρίζουν συνεχώς 
τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την 
ενημέρωση όλων των επαγγελματικών του χώρου της ποι-
ότητας.

Θα παρουσιαστούν όλα τα πιθανά οφέλη που μπορεί να 
αποκομίσει ένας οργανισμός από την εφαρμογή της νέας 
έκδοσης του ISO 9001:2015, όπως για παράδειγμα: την ικα-
νότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα/υπηρεσίες, να 
αντιμετωπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, να υιοθετήσει 
την φιλοσοφία της εφαρμογής του ‘risk based thinking’ και 
τους ελέγχους που πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αξιοποιη-
θούν οι ευκαιρίες, καθώς και την ομοιογένεια που προσφέ-
ρει η εφαρμογή του ANNEX SL (για τις απαιτήσεις όλων των 

συστημάτων διαχείρισης).

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα:

•	 Γίνει ανάλυση των τριών βασικών πυλώνων της νέας 
προσέγγισης

•	 Γίνει επισκόπηση των διαφορών με την προηγούμενη 
έκδοση του προτύπου και της δομής και των αρχών της 
νέας έκδοσης

•	 Αναλυθεί η ορολογία που εισάγει η νέα έκδοση

•	 Αναφερθεί η σχέση & τα κοινά σημεία με άλλα πρότυπα 
διαχείρισης (π.x. ISO 14001)

•	 Αναλυθούν έννοιες & συνάφεια με άλλα πρότυπα δια-
χείρισης (π.x. ISO 31000, ISO 10002 κ.ο.κ.)

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν 
κατανοήσει τις αλλαγές της νέας έκδοσης, θα μπορούν 
να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Σ.Δ.Π των 
Επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους 
από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στη νεώτερη.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ISO 9001:2015 | IRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις για την επικαιροποίηση της εγγραφής των εν-
διαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων 
Επιθεωρητών IRCA/CQI, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του 
προτύπου ISO 9001:2015.

Tο πρόγραμμα μετάβασης στη νέα έκδοση αποτελείται από 
δύο ενότητες όπου η κάθε μία έχει διάρκεια μία ημέρα (8 
ώρες):

Η 1η ενότητα αναφέρεται στο Annex SL (αριθμός πιστοποί-
ησης: A18047). Περιγράφει την κοινή δομή που πρόκειται 
να έχουν όλες οι μελλοντικές εκδόσεις των προτύπων για τα 
Συστήματα Διαχείρισης και είναι αυτή που έχει υιοθετήσει το 
ISO 9001:2015. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της ενό-
τητας αυτής επιδοτεί μερικώς όσους συμμετέχοντες έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα IRCA/CQI προηγούμενων εκδόσεων των προτύπων 
ISO 14001 ή/και OHSAS και επιθυμούν να ολοκληρώσουν 
την μετάβαση στις νέες εκδόσεις τους (ISO 14001:2015 ή/και 
ISO 45001). 

Η 2η ενότητα αναφέρεται στο ISO 9001:2015 (αριθμός πι-
στοποίησης: A18048) και περιγράφει τις σημαντικές αλλαγές 
των απαιτήσεων της έκδοσης του 2008 από αυτές του 2015, 

καθώς και τις αλλαγές που απαιτούνται στην επιθεώρηση 
και στις ικανότητες των επιθεωρητών, με ιδιαίτερη αναφο-
ρά στις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους, στο πεδίο 
εφαρμογής του ΣΔΠ, στις διεργασίες ΣΔΠ, στην Ηγεσία, στην 
προσέγγιση διεργασιών και διακινδύνευσης, στον έλεγ-
χο λειτουργίας, στην παρακολούθηση και μέτρηση, στην 
Ανασκόπηση από τη Διοίκηση και στη βελτίωση. 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Συμβούλους που ανα-
πτύσσουν ΣΔΠ, Υπευθύνους Ποιότητας, Στελέχη και 
Εργαζομένους Επιχειρήσεων, Ιδιώτες κλπ, που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πενθήμερο πρόγραμμα των 
«Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO 9001:2008) – εγκεκριμένο από το Διεθνές 
Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών – IRCA/CQI.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρ-
μόζουν ΣΔΠ, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα 
βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν ΣΔΠ, σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 9001:2015.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενότητας, εκδίδεται 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό από τον IRCA/CQI.

30-31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 9Τ.2.1

03-04 Απριλίου ‘17 Ηράκλειο 9Τ.2.3

27-28 Απριλίου ‘17 Αθήνα 9Τ.2.1.2

25-26 Μαίου ‘17 Μυτιλήνη 9Τ.2.4

28-29 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9Τ.2.2

25-26 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα 9Τ.2.1.3

12-13 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9Τ.2.2.2

02-03 Νοεμβρίου‘17 Ηράκλειο 9Τ.2.3.2

04-05 Δεκεμβρίου’17 Αθήνα 9Τ.2.1.4

12-13 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9Τ.2.2.3

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και 
τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών 
Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001και ISO 
19011.

Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν 
προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές 
Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και 
σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμο-
γή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, 

•	 τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, 

•	 ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία και οι τε-
χνικές της επιθεώρησης 

•	 οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας. 

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις 
του προτύπου (παράγραφοι 4-10), αλλά και ο τρόπος διενέρ-
γειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες, θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες 
της διαχείρισης ποιότητας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση 
στα ΣΔΠ, τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, τις βασικές αρχές 
και τεχνικές που διέπουν την επιθεώρηση ΣΔΠ, τον ρόλο και 
τις υπευθυνότητες ενός Επιθεωρητή, αλλά και το πως διε-
νεργείται σε όλες τις φάσεις της μια εσωτερική επιθεώρηση 
ΣΔΠ (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακο-
λούθηση, κλείσιμο).

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανα-
γνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή 
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστο-
ποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

09-10 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 9.2.1

03-04 Απριλίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.2.2

11-12 Μαίου ‘17 Αθήνα 9.2.1.2

01-02 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.2.2.2

01-02 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη 9.2.4

18-19 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο 9.2.3

06-07 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 9.2.1.3

02-03 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.2.2.3

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 9.2.1.4

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 | 
IRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές 
Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA/CQI 
(αριθμός πιστοποίησης Α18080).

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 9001:2015 και παρουσιάζονται τεχνικές προ-
ετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης επιθεώρησης, 
μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εικονική εταιρεία, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ISO 19011:2011.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Συμβούλους που αναπτύσσουν 
ΣΔΠ, Υπευθύνους Ποιότητας, Στελέχη και Εργαζομένους 
Επιχειρήσεων, Ιδιώτες και γενικότερα σε όσους επιθυμούν 
να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων 
γνώση σχετικά με τα ΣΔΠ.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρ-
μόζουν ΣΔΠ, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα 
βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν ΣΔΠ, σύμφωνα με 
το ISO 9001:2015.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με 
τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και τις επιθεωρήσεις των 

Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 19011:2011, 
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις του IRCA/CQI, έχει αριθμό πιστοποίησης Α18080, 
ενώ περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) δραστηριότητες που, 
μέσω διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης, εξοικειώνουν 
τους εκπαιδευόμενους, σε σύντομο χρονικό διάστημα («επι-
ταχυνόμενη γνώση»), με τεχνικές επιθεώρησης. 

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση καθημερινών δραστη-
ριοτήτων και τελικών γραπτών εξετάσεων, χορηγείται 
Πιστοποιητικό IRCA/CQI Auditor/Lead Auditor και δίνεται σε 
όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγ-
ματική επιθεώρηση. Σε περίπτωση αποτυχίας στις  γραπτές 
εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε 
περίπτωση δίδεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, επανάλη-
ψης των εξετάσεων σε επόμενο πρόγραμμα.

06-10 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 9.5.1

08-12 Μαίου‘17 Θεσσαλονίκη 9.5.2

15-19 Μαίου ‘17 Αθήνα 9.5.1.2

12-16 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.5.2.2

12-16 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη 9.5.4

03-07 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο 9.5.3

09-13 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 9.5.1.3

06-10 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 9.5.2.3

20-24 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 9.5.1.4

11-15 Δεκεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 9.5.3.2

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ | ISO 10002:2014

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις σε ότι 
αφορά στη διαχείριση - ικανοποίησης των παραπόνων από 
πελάτες, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10002.

Απευθύνεται σε στελέχη Διευθύνσεων εταιρειών, Τμημάτων 
Marketing, Υπευθύνους Διαχείρισης μεγάλου αριθμού πελα-
τών και σε όσους επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ολοκληρωμένη 
και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τη διαχείριση πα-
ραπόνων πελατών και της ικανοποίησης τους.

Στο πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του ISO 10002 
και παρουσιάζονται τεχνικές καθοδήγησης για τη διερ-
γασία χειρισμού παραπόνων συναφών με τα προϊόντα/
υπηρεσίες μιας Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων του 
προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της λειτουργίας, της 
διατήρησης και της βελτίωσης της διεργασίας. Επίσης αντι-
μετωπίζονται και αναλύονται έννοιες όπως η Ικανοποίηση 
Πελατών, η Εξυπηρέτηση Πελατών, η Ανατροφοδότηση, ο 
Παραπονούμενος, το Παράπονο κλπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

•	 Στην αύξηση ικανοποίησης, με τη δημιουργία περιβάλ-
λοντος εστιασμένου στον πελάτη,

•	 Στην επίλυση οποιουδήποτε παραπόνου και στην ενί-
σχυση της Επιχείρησης να βελτιώνει τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες της 

•	 Στην αναγνώριση και ανταπόκριση αναγκών και προσ-
δοκιών των παραπονούμενων,

•	 Στην παροχή μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και εύχρη-
στης διεργασίας παραπόνων

•	 Στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των παραπόνων, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρε-
σιών, αλλά και της εξυπηρέτησης των πελατών

•	 Στην ενίσχυση του προσωπικού προκειμένου να βελ-
τιώσει τις δεξιότητες του στις συναλλαγές του με τους 
πελάτες.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν 
κατανοήσει πως να μπορούν να βοηθήσουν μια Επιχείρηση 
να δημιουργήσει μια προσέγγιση επίλυσης των παραπόνων 
εστιασμένη στον πελάτη και να ενθαρρύνει το προσωπικό 
για βελτίωση των δεξιοτήτων του, κατά τη συνεργασία με 
τους πελάτες.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

15 Μαρτίου ‘17 Αθήνα CS.1.1

31 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη CS.1.2

23 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο CS.1.3

31 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα CS.1.1.2

30 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη CS.1.2.2

Διάρκεια: 8 ώρες 230€
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 
ISO 29990:2010
Ο χώρος της μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
γνωρίζει εδώ και αρκετά χρόνια την έννοια και τις βασικές 
πρακτικές της ποιότητας μέσα από το πρότυπο ISO 9001. Σε 
κάθε ανάγνωση όμως του προτύπου αυτού από οποιοδή-
ποτε οργανισμό, υπήρχε πάντα ένα βασικό μειονέκτημα. Οι 
όροι του προτύπου ISO 9001 είναι γενικοί και καλύπτουν 
κάθε οργανισμό, από βιομηχανίες ως υπηρεσίες παροχής 
υπηρεσιών με αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος και προ-
σπάθεια για τον κάθε πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών να 
«μεταφράσει» τις απαιτήσεις αυτές στα δικά του δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την δυσκολία αυτή ο διεθνής οργανισμός 
τυποποίησης (ISO) εξέδωσε το πρότυπο ISO 29990. Το ISO 
29990 περιγράφει ένα μοντέλο για την ποιοτική επαγγελ-
ματική πρακτική και επίδοση καθώς και ένα κοινό μοντέλο 
αναφοράς για τους παρόχους υπηρεσιών γνώσης και τους 
πελάτες τους.

Μερικά τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήμα-
τος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης, για έναν 
Οργανισμό είναι:

1. Η δημιουργία συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων διαδικα-
σιών που περιγράφουν τη λειτουργία στον οργανισμό, 
με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτη-
τα από τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ατόμων (πχ 
Υπευθύνου Σπουδών, Διευθυντή κλπ)

2. Η μέτρηση των διεργασιών και διαδικασιών και ο προ-
σανατολισμός στην ικανοποίηση των στόχων του εκπαι-
δευομένου

3. Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώ-
μης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συ-
στήματος

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται και 
αναλύονται βασικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 29990, με 
έμφαση στην έννοια της μεταφοράς γνώσης έναντι της εκπαί-
δευσης και των διαφοροποιήσεων ανάμεσα στην υλοποίη-
ση ενός συστήματος βασισμένου σε αυτό το πρότυπο έναντι 
ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του ISO 9001.

Απευθύνεται σε στελέχη που σχετίζονται με την παροχή υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης είτε σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
είτε μέσα σε τμήματα οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο 
την εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

01 Απριλίου ‘17 Ηράκλειο 29.1.3

21 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα 29.1.1

31 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 29.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές απαιτή-
σεις και οι υποχρεώσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 
305/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ελεύθερη εμπο-
ρία των προϊόντων των Δομικών κατασκευών στην Ε.Ε. 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση 
των εκπαιδευομένων για την πιστοποίηση των δομικών προ-
ϊόντων με σήμανση CE. 

Στο πρόγραμμα αναλύονται τα Κεφάλαια και τα Παραρτήματα 
του Κανονισμού:

1. Γενικές Απαιτήσεις, 

2. Δήλωση Απόδοσης και Σήμανση CE, 

3. Υποχρεώσεις των Οικονομικών Φορέων, 

4. Εναρμονισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, 

5. Οργανισμοί Τεχνικής Αξιολόγησης, 

6. Απλουστευμένες Διαδικασίες, 

7. Κοινοποιούσες Αρχές και Κοινοποιημένοι Οργανισμοί, 

8. Εποπτεία Αγοράς και Διαδικασίες Διασφάλισης, 

9. Τελικές Διατάξεις

10. Βασικές Απαιτήσεις Δομικών Κατασκευών (Παράρτ. Ι), 

11. Διαδικασία Έγκρισης Ευρωπαϊκού Εγγράφου 
Αξιολόγησης (Παράρτ. ΙΙ), 

12. Δήλωση Απόδοσης (Παράρτ. ΙΙΙ), 

13. Τομείς Προϊόντων και Απαιτήσεις για τους ΟΤΑ (Παράρτ. 
ΙV).

Παρέχονται παραδείγματα σε κατηγορίες δομικών προϊό-
ντων, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση 
να γνωρίζουν τις αλλαγές που επιβάλλονται για την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των προϊόντων (σήμανση CE).

Απευθύνεται σε παραγωγούς, αντιπροσώπους και  διανο-
μείς δομικών προϊόντων που υποχρεούνται σε σήμανση 
CE, στους μελετητές και κατασκευαστές κτιρίων και έργων 
Πολιτικού μηχανικού, σε κοινοποιημένα και διαπιστευμένα 
εργαστήρια δομικών υλικών, σε συμβούλους, καθώς και 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές Πιστοποίησης 
δομικών προϊόντων.

Προαπαιτείται γνώση των βασικών εννοιών για τον ποιοτικό 
έλεγχο των δομικών προϊόντων και των απαιτήσεων της πι-
στοποίησης αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

07-08 Ιουνίου ‘17 Αθήνα DY.2.1

26-27 Σεπτεμβρίου ‘17 Ηράκλειο DY.2.3

23-24 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη DY.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 400€
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ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ISO/IEC 17025:2005

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή 
των απαιτούμενων γνώσεων για την κατανόηση των απαι-
τήσεων του προτύπου ISO 17025, η παροχή γνώσεων για 
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθε-
ώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων Δοκιμών και 
Διακριβώσεων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος για τη 
δημιουργία, την οργάνωση και τη διαπίστευση εργαστηρίων 
μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων, οι διαδικασίες και η 
απαιτούμενη προετοιμασία για τη διαπίστευση εργαστηρίων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, καθώς και η ανάλυση 
τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων για διεξαγωγή συγκε-
κριμένων δοκιμών, μετρήσεων και διακριβώσεων σύμφωνα 
με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) 
μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκρι-
μένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη εργαστηρίων, 
Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων  
Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου, Επιθεωρητές 
Φορέων Διαπίστευσης και Φορέων Πιστοποίησης, Τεχνικούς 
Υπευθύνους και Υπευθύνους Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευ-
όμενοι θα μπορούν:

•	 να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 17025, 

•	 να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Προγράμματα 
Βελτίωσης της Ποιότητας σε εργαστήρια, 

•	 να έχουν την ικανότητα να προγραμματίζουν και να διεκ-
περαιώνουν επιθεωρήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
17025, 

•	 να τεκμηριώνουν και να επικυρώνουν μεθόδους εργα-
στηριακών δοκιμών και μετρήσεων 

•	 να κατανοούν πως να υπολογίσουν την αβεβαιότητα μέ-
τρησης μια μεθόδου.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

20-21 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη 17.2.2

08-09 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο 17.2.3

04-05 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 17.2.1

Διάρκεια: 16 ώρες 400€
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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (G.M.P) | ISO 22716:2007

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις ώστε οι 
Συμμετέχοντες να μπορέσουν να κατανοήσουν τις Ορθές 
Βιομηχανικές Πρακτικές (G.M.P.) για την παρασκευή καλλυ-
ντικών προϊόντων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 22716, οι κοινές έννοιες με το πρότυπο ISO 
9001, καθώς και οι Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.

Απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται:

•	 στην παρασκευή πρώτων υλών καλλυντικών προϊό-
ντων,

•	 στην παραγωγή τελικών προϊόντων,

•	 στη διανομή και μεταφορά καλλυντικών προϊόντων,

•	 στην εισαγωγή και εξαγωγή έτοιμων καλλυντικών προ-
ϊόντων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

1. Στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαχείρισης 
των σημαντικών σημείων ελέγχου σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων

2. Στην εφαρμογή ενός πρότυπου διεθνούς αναγνωρισιμό-
τητας που χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
και που προσδίδει κύρος στις εταιρείες

3. Στην ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων και κατ’ 
επέκταση της προστασίας των καταναλωτών από τα 
προϊόντα αυτά

4. Στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την ικανοποίηση σχετι-
κών νομοθετικών απαιτήσεων

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες, μέσα από παραδείγματα καλών και κακών πρακτι-
κών, θα έχουν κατανοήσει τις απαιτήσεις και τις γενικές αρχές 
του προτύπου ISO 22716, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές 
για την ανάπτυξη ενός συστήματος Ποιότητας με στόχο την 
βελτίωση των προϊόντων τους.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

09-10 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο COS.2.3

15-16 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη COS.2.2

18-19 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα COS.2.1

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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KPIs (KEY PERFORMANCE INDICES) & BSC (BALANCED SCORE CARDS)

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόη-
ση από τους συμμετέχοντες του τρόπου σχεδιασμού ενός 
Συστήματος Διαχείρισης Δεικτών KPIs, της ανάπτυξης ομά-
δας δεικτών που θα ταιριάζει με τη δική τους δραστηριότητα 
και στρατηγική, καθώς και της εφαρμογής ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Δεικτών KPIs.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδο-
ση του οργανισμού ή του τομέα ευθύνης τους.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται η Διοίκηση 
μέσω στόχων και η μέτρηση της αποδοτικότητας, τα 
Συστήματα Στρατηγικής Διοίκησης, η Διαμόρφωση στρα-
τηγικής, οι Μετρήσεις και οι βασικοί δείκτες απόδοσης, η 
Εφαρμογή στρατηγικής και τεχνικές, η εφαρμογή της στο-
χοθεσίας και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και απο-
δοτικότητας και η Στοχοθεσία και τα Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι 
σε θέση:

•	 να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ δεικτών μέτρησης & 
KPIs και να υλοποιήσουν το δικό τους σύστημα δεικτών 
αξιοποιώντας τη μέθοδο Balanced Score Card.

•	 να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείρι-
ση επιχειρηματικών διαδικασιών, τις μεθόδους αναγνώ-

ρισης και χρήσης των κατάλληλων Κρίσιμων Δεικτών 
Απόδοσης (Key Performance Indicators)

•	 να εξασκηθούν στο σχεδιασμό του Συστήματος Δεικτών 
και στην δημιουργία ομάδας δεικτών σύμφωνα με τις 
δικές τους ανάγκες, καθώς και στην ενσωμάτωση των 
δεικτών στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Με αυτή τη μεθοδολογία θα αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο 
του ρυθμού υλοποίησης της στρατηγικής σε σχέση με τον 
πελάτη & την αγορά, τα χρηματο-οικονομικά μεγέθη του ορ-
γανισμού, τις διεργασίες και την αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού και των ιδεών του (καινοτομία).

Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί, συμβάλει στην ενδο-
εταιρική επικοινωνία (common language) και στην εταιρική 
αποτελεσματικότητα μέσω του σημαντικού δείκτη EVA, που 
αφορά στην εταιρική επιβίωση και στην αποτελεσματική 
υλοποίηση του επιχειρηματικού οράματος.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

15 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη KPI.1.2

21 Ιουνίου ‘17 Αθήνα KPI.1.1

23 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα KPI.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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6σ, LEAN, 5s & 8 WASTES: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

O στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικεί-
ωση των συμμετεχόντων στη βασική μεθοδολογία Lean Six 
Sigma:

1η ημέρα Εισαγωγή στο 6σ

Τι είναι το Έξι Σίγμα και πως μπορεί να συνδυαστεί με τη Λιτή 
Παραγωγή, τρόποι εφαρμογής και απαιτήσεις, μεταβλητότη-
τα και δείκτες μέτρησης επίδοσης της εταιρείας. Περιγραφή 
των βημάτων (DMAIC) και των εργαλείων καθώς και case 
studies κατανόησης κάθε βήματος.

2η ημέρα Εισαγωγή στο Lean – Λιτή Παραγωγή

Ανάλυση του συνόλου των εργαλείων και μεθοδολογιών 
της Λιτής Παραγωγής μέσω case studies που στοχεύει στη 
συνεχή μείωση όλων των απωλειών στην παραγωγή επιτυγ-
χάνοντας μείωση κόστους παραγωγής, αύξηση απόδοσης 
και μικρότερους χρόνους παράδοσης ετοίμου προϊόντος.

3η ημέρα 5s και 8 wastes

Μέσω διαδραστικών ασκήσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρί-
σουν ποια είναι η φιλοσοφία, οι δυνατότητες και τα οφέλη 
από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 5S.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε στέλεχος 
που θα ήθελε να έχει μια πρώτη επαφή με την μεθοδολο-
γία, τις προοπτικές εφαρμογής και τις δυνατότητες του Lean 

Sigma καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της στην ελληνική 
επιχείρηση.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν είτε τμηματικά είτε συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα.

* Η τιμή αφορά στην παρακολούθηση της συνολικής διάρκειας του εκ-

παιδευτικού προγράμματος (3 ημέρες). Για την παρακολούθηση μιας 

(1) ημέρας, το κόστος ανέρχεται στα 250€, ενώ για αυτήν των δυο (2) 

ημερών στα 450€.

15-17 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη BTIQ.3.2

21-23 Ιουνίου ‘17 Αθήνα BTIQ.3.1

23-25 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα BTIQ.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 550€*
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LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT WORKSHOP

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρη-
ματικής αριστείας, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίω-
ση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των 
πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κό-
στους. 

Χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων που βοηθούν στην συλ-
λογή και τη ανάλυση δεδομένων από το χώρο της στατι-
στικής, της Λιτής παραγωγής και της Ολικής Ποιότητας. Η 
μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει τεράστιο αντίκτυπο σε επι-
χειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου σε όλο το κόσμο.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρου-
σιαστεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία προσέγγισης 
DMAIC και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα πα-
ρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές 
Ποιότητας, Διαχειριστές έργων ή σε όποιον ενδιαφέρεται για 
την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και δραστηριο-
τήτων της επιχείρησης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται:

•	 Εισαγωγή στο 6σ

•	 Εισαγωγή στο Lean – Λιτή Παραγωγή

•	 5s και 8 wastes

•	 (Define): καθορισμός του τι είναι σημαντικό στον πελάτη

•	 (Measure): κατανόηση της διαδικασίας

•	 (Control): διατήρηση της βελτίωσης

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean 
Sigma, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες έργου και 
θα είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές 
διαδικασίες.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα, αν το επιθυμούν, 
να δώσουν τις εξετάσεις (2 ώρες στα αγγλικά, σε εξεταστικό 
κέντρο ή online) του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC για 
την απόκτηση του Six sigma Yellow Belt Certification.

Το κόστος των εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

03-07 Απριλίου ‘17 Αθήνα 6SYB.5.1

03-07 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη 6SYB.5.2

09-13 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 6SYB.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 850€
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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT WORKSHOP

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η περαιτέρω 
ανάλυση της μεθοδολογία DMAIC και των επιμέρους εργα-
λείων μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις και cases studies.

Προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να είναι ήδη πι-
στοποιημένοι Six Sigma Yellow belts.

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές 
Ποιότητας, Διαχειριστές έργων οι οποίοι έχουν θεμελιώδεις 
γνώσεις μεθοδολογίας Lean Six Sigma και θέλουν να πραγ-
ματοποιήσουν έργα βελτίωσης στην εταιρεία τους ή σε πι-
στοποιημένους Six Sigma Yellow belts που επιθυμούν να 
πιστοποιηθούν σε επόμενο επίπεδο.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι φάσεις:

•	 (Define): καθορισμός του τι είναι σημαντικό στον πελάτη

•	 (Measure): κατανόηση της διαδικασίας

•	 (Analysis): καθορισμός των σημαντικότερων αιτιών των 
ελαττωμάτων

•	 (Improve): εξάλειψη των σημαντικότερων αιτιών των 
ατελειών

•	 (Control): διατήρηση της βελτίωσης

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-

χοντες θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις ώστε να ηγούνται 
έργων βελτίωσης μικρής ή μεσαίας εμβέλειας ή να συμμετέ-
χουν σε ομάδες μεγαλύτερων έργων, κάτω από την εποπτεία 
ενός Black Belt. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα, αν το επιθυμούν, 
να δώσουν τις εξετάσεις (3 ώρες στα αγγλικά, σε εξεταστικό 
κέντρο ή online) του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC για 
την απόκτηση του Six Sigma Green Belt Certification.

Το κόστος των εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

11-15 Ιουλίου ‘17 Αθήνα 6SGB.5.1

19-23 Σεπτεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 6SGB.5.2

07-11 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 6SGB.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 1.100€
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 
ISO 39001:2012
Ένα Σύστημα ΟΑ που βασίζεται στο ISO 39001 μπορεί να 
παρέχει σε κάθε οργανισμό, ένα διεθνές πλαίσιο βέλτιστων 
πρακτικών για τη διαχείριση των κινδύνων της οδικής ασφά-
λειας, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και την επίτευ-
ξη στόχων που συμβάλλουν αρχικά στην ευημερία των ερ-
γαζομένων και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο. 

Το πλαίσιο ενός Συστήματος ΟΑ, σε συνδυασμό με αυστη-
ρές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, εξασφαλίζει ότι ένας 
οργανισμός αξιολογεί συνεχώς την απόδοση του συστήμα-
τος του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση ενός τομέα κινδύνου 
που μπορεί να αποβεί μοιραίος για τους εμπλεκόμενους σε 
τροχαία ατυχήματα.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω ενός συνδυασμού πρα-
κτικών ασκήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων και συμμε-
τοχικών συζητήσεων, αποτελεί για τους συμμετέχοντες ένα 
οδηγό, για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος 
ΟΑ. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να μπο-
ρούν να διενεργήσουν επιτυχώς εσωτερικές επιθεωρήσεις 
Συστημάτων ΟΑ. 

Απευθύνεται σε όσους είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη 
για τη διαχείριση Συστημάτων ΟΑ, σε διαχειριστές στόλου, 
σε ειδικούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, σε διαχει-
ριστές της ΟΑ, σε αρχές επιβολής του νόμου, σε Επιθεωρητές 
Συστημάτων ΟΑ, σε επαγγελματίες σχετικών με την ΟΑ κλά-
δων, σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τα 
συστήματα ΟΑ.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα είναι θέση να προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες 
διαχείρισης ΟΑ, να εφαρμόζουν τις βασικές απαιτήσεις του 
ISO 39001 και τη μεθοδολογία Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-
Βελτιώνω προσαρμοσμένες με επιτυχία στον οργανισμό 
τους, να ανασκοπούν τις θέσεις του οργανισμού τους, προ-
κειμένου να είναι συμβατές με όσα ορίζει το ISO 39001, να 
χρησιμοποιούν τις Αρχές διενέργειας εσωτερικών επιθεωρή-
σεων, προσαρμοσμένες στο ISO 39001, να προγραμματίζουν 
και να διενεργούν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων 
ΟΑ, να υποβάλουν τις εκθέσεις και τα πορίσματα του ελέγ-
χου.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

17-18 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο RS.2.3

27-28 Ιουνίου ‘17 Αθήνα RS.2.1

20-21 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη RS.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Ο Λειτουργικός Έλεγχος Διεργασιών (Operations 
Management), αποτελεί κύριο συστατικό βελτίωσης του 
τρόπου σχεδιασμού και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ανε-
ξάρτητα από το αντικείμενο τους και βρίσκει εφαρμογή τόσο 
στην παροχή προϊόντων, όσο και υπηρεσιών. 

Παράλληλα, οι τεχνικές Διοίκησης Παραγωγής και 
Αποθεμάτων, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, στατιστικής και 
λήψης αποφάσεων, για την βελτίωση της παραγωγικής επί-
δοσης κάθε εταιρείας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει τα δύο προαναφερ-
θέντα πεδία σε συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπη-
ρεσιών, αναλύοντας προβλήματα και παρουσιάζοντας μεθό-
δους επίλυσης σε σχέση με ζητήματα όπως ο σχεδιασμός 
των διεργασιών και της δυναμικότητας κάθε παραγωγής, 
οι προβλέψεις ζήτησης και η αντίστοιχη αποτελεσματικότε-
ρη διαχείριση αποθεμάτων, ο προγραμματισμός υλικών, ο 
συγκεντρωτικός και χρονικός προγραμματισμός παραγωγής 
και η διοίκηση έργων.

Επίσης, καλύπτει τις βασικές αρχές του αντικειμένου του 
Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, με κύρια έμφαση στα στα-
τιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 
των τάσεων ποιότητας και τις τεχνικές ελέγχου που χρησιμο-
ποιούνται για την ποιότητα 6-sigma. 

Τα παραπάνω, αναλύονται μέσα από ασκήσεις και παραδείγ-
ματα, γι’ αυτό και απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των εκπαι-
δευόμενων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται τα Συστήματα 
και η λήψη αποφάσεων, η Ανάλυση και η επιλογή διεργα-
σιών, ο Σχεδιασμός Δυναμικότητας, ο Χωροταξικός σχεδι-
ασμός, οι Προβλέψεις ζήτησης, τα Συστήματα Διαχείρισης 
Αποθεμάτων, ο Προγραμματισμός Παραγωγής, η Στατιστική 
Ανάλυση Διεργασιών και οι Αρχές Διαχείρισης ποιότητας 
6-sigma.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που το έργο τους εί-
ναι η αντιμετώπιση των τακτικών και λειτουργικών προβλη-
μάτων διοίκησης της παραγωγής και του ελέγχου ποιότητας 
της, σε ανώτερο Διοικητικό Προσωπικό, σε Προσωπικό της 
Δ/νσης Παραγωγής, σε Προσωπικό της Τεχνικής Δ/νσης και 
σε Προσωπικό Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

14-15 Ιουνίου ‘17 Αθήνα ΟΜ.2.1

25-26 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα ΟΜ.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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RISK MANAGEMENT | ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ISO 31000:2009

Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγεται από τη νέα 
δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συστήματα 
είναι η λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του ρίσκου 
καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based Thinking).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την 
ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του χώρου, πάνω σε 
θέματα διαχείρισης ρίσκου – Risk Management, βάσει του 
προτύπου ISO 31000 καθώς και των συνοδευτικών προς 
αυτό προτύπων ISO Guide 73, IEC 31010 και ISO/TR 31004.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει 
μια σφαιρική γνώση γύρω από τις μεθοδολογίες αποτίμησης 
κινδύνου αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να κατανοήσει 
τον τρόπο με τον οποίο «δουλεύουν» οι μεθοδολογίες απο-
τίμησης κινδύνου, προκειμένου να μπορεί να τις εφαρμόσει 
στα πλαίσια της εργασίας του.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 ο κύκλος της διαχείρισης ρίσκου

•	 τα βασικά δομικά του στοιχεία

•	 οι όροι που χρησιμοποιούνται

•	 πρακτικά παραδείγματα μεθοδολογιών για την αναγνώ-
ριση, ανάλυση και αποτίμηση του ρίσκου

•	 οι έννοιες των κριτηρίων αποτίμησης και αποδοχής

•	 η σύνδεση ανάμεσα στην διαχείριση ρίσκου και στην 
ποιότητα

•	 οι επιλογές αντιμετώπισης ρίσκου

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

02 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη RM.1.2

23 Μαρτίου ‘17 Αθήνα RM.1.1

29 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο RM.1.3

30 Μαίου ‘17 Αθήνα RM.1.1.2

16 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη RM.1.4

23 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη RM.1.2.2

04 Οκτωβρίου ‘17 Ηράκλειο RM.1.3.2

26 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα RM.1.1.3

14 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη RM.1.2.3

19 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα RM.1.1.4

Διάρκεια: 8 ώρες 190€
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | 
ΠΩΣ ΚΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιγράφει τι σημαίνει να εί-
ναι κάποιος αποτελεσματικός υπάλληλος/στέλεχος και πως 
μπορεί να κινητοποιηθεί η ενέργεια όλων των εργαζομένων, 
για να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη της επιχεί-
ρησης. 

Επίσης παρέχει πρακτικές μεθόδους και εργαλεία σε κάθε 
εργαζόμενο για να επιδείξει υπευθυνότητα, αφοσίωση και 
πρωτοβουλία και επιπρόσθετα, υποδεικνύει πολιτικές και 
συστήματα που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει η 
επιχείρηση, ώστε να φέρει στην επιφάνεια τα καλύτερα στοι-
χεία της προσωπικότητας που διαθέτουν οι συνεργάτες - 
υφιστάμενοι εργαζόμενοι, προς όφελος φυσικά της ίδιας της 
επιχείρησης. 

Βασικό στοιχείο ακόμη του προγράμματος είναι η εκπαί-
δευση των συμμετεχόντων στη δημιουργία και διατήρηση 
καλών σχέσεων με τους συνεργάτες τους, εξετάζοντας τους 
σωστούς τρόπους και στυλ συνεργασίας. 

Ακόμη, θα δειχτούν και θα αναλυθούν θέματα συναδελ-
φικότητας, ομαδικής εργασίας και τρόποι διατήρησης εποι-
κοδομητικών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού. Τέλος, θα 
αναλυθούν πρακτικές περιπτώσεις και παραδείγματα ομα-
δικής εργασίας και θα διεξαχθούν για τους συμμετέχοντες 
ειδικές ασκήσεις.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 Θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών αρχών και του 
πλαισίου διοίκησης & ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

•	 Πρακτική εξειδίκευση και γνώση των συγχρόνων τεχνι-
κών διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

•	 Γνώσεις για τον σωστό σχεδιασμό, τις σωστές επιλογές 
και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων

•	 Τρόποι εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτυχθούν 
προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να εντα-
χθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης

•	 Δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης  
και αξιολόγησης προσωπικού

•	 Δυνατότητες για παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενι-
κά και απλά συστήματα επιβραβεύσεων

•	 Τι είναι η ομάδα και πως αυτή λειτουργεί

•	 Ασκήσεις ομαδικές

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

15-16 Ιουνίου ‘17 Αθήνα HRA.2.1

19-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα HRA.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 400€
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με άλλους αν-
θρώπους, ασχέτως της φύσης της εργασίας τους χρειάζεται 
να μάθουν να χειρίζονται σωστά τις αρχές της διαπροσωπι-
κής επικοινωνίας. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν τους τύ-
πους των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή 
καθημερινά, μαθαίνοντας να ακούν και να μιλούν αποτελε-
σματικά θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της επι-
κοινωνίας ως εργαλείο επαγγελματικής επιτυχίας. Για να χτι-
στούν επίσης αποτελεσματικές, κερδοφόρες και με διάρκεια 
σχέσεις με τους πελάτες πρέπει να γνωρίζετε αρχικά πώς να 
τους εξυπηρετείτε σωστά, πως να διαχειρίζεστε τους δύσκο-
λους ανθρώπους, έτσι ώστε να πετύχετε την πώληση που θα 
αφήσει όλους ευχαριστημένους. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολύ δυ-
ναμικό και θα δώσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο 
καθώς επίσης και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ξεπερ-
νιούνται οι δυσκολίες και να επιτυγχάνονται οι στόχοι των 
πωλήσεων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 Συνειδητοποίηση της σημασίας της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας - Οι βασικές αρχές της Λεκτικής και Μη 
Λεκτικής επικοινωνίας

•	 Τρόποι επίλυσης προβλημάτων επικοινωνίας - 

Κατανόηση της σημασίας του πώς η συμπεριφορά μας 
επηρεάζει τους άλλους

•	 Γνώση της μεθόδου αναγνώρισης των «τύπων» των αν-
θρώπων, μέθοδοι & τεχνικές παρακίνησης και καλύτε-
ρης επικοινωνίας

•	 Διαφορές μεταξύ της κακής συμπεριφοράς και της αντί-
δρασης και των αποτελεσμάτων αυτών

•	 Η Εξυπηρέτηση των πελατών και βελτίωση των δεξιοτή-
των όλων όσων ασχολούνται με τις πωλήσεις

•	 Η Δομική Συναλλακτική Ανάλυση ως εργαλείο αντιμε-
τώπισης δύσκολων ανθρώπων

•	 Ικανότητες για όσους ασχολούνται με τις πωλήσεις, να 
«σώζουν» την κατάσταση όταν μία πώληση δείχνει να 
χάνεται

•	 Γνώση της θεμελιώδους αρχής επιτυχημένων διαπραγ-
ματεύσεων «win – win», μέθοδοι και τεχνικές διαπραγ-
ματεύσεων που νικούν την «απέναντι πλευρά»

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

17 Μαρτίου ‘17 Αθήνα HRB.1.1

19 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα HRB.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τι θέλω; Τι θα μου προσφέρει αυτό; Τι με εμποδίζει; Τι υπάρ-
χει για εμένα εδώ; Τι δεν πάει καλά; Τι μπορεί να βελτιωθεί; 
Από πού θα βρω βοήθεια;

Αν τα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα σας απα-
σχολούν στην καθημερινή πορεία προς την επίτευξη των 
προσωπικών και επαγγελματικών σας στόχων, τότε η πρα-
κτική απάντηση αλλά και βοήθεια, θα έρθει από τη γνώση 
της πιο σύγχρονης τεχνικής προσωπικής βελτίωσης, τον 
Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό. 

Η Τεχνική αυτή θα δώσει στους συμμετέχοντες όλο το απα-
ραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και συγκεκριμένες πρα-
κτικές τεχνικές, για να μάθουν να αναγνωρίζουν τα αποτελέ-
σματα που θέλουν από τη ζωή τους, να αναλαμβάνουν τη 
σωστή δράση για να τα πετύχουν, να αποκτήσουν αισθητη-
ριακή επίγνωση και να επιδεικνύουν ευέλικτες συμπεριφο-
ρές.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 Πότε και γιατί δημιουργήθηκε ο Νευρογλωσσικός 
Προγραμματισμός

•	 Οι 15 αρχές στις οποίες στηρίζεται ο Ν.Γ.Π.

•	 Το Συνειδητό δίνει εντολές με τη λογική…

•	 Το Υποσυνείδητο όμως «ακούει» με το συναίσθημα

•	 Οι 8 διαφορές του Συνειδητού με το Υποσυνείδητο

•	 20 τρόποι για να γνωρίσετε το υποσυνείδητο σας

•	 Ο Τρόπος διαχείρισης και αλλαγής των φόβων και των 
συναισθημάτων

•	 Η σωστή προσέγγιση και αντιμετώπιση των άλλων με τις 
αρχές του Ν.Γ.Π.

•	 Η Ερμηνεία των ανθρώπινων συμπεριφορών

•	 Όλοι έχουν τα «εφόδια» για να πετύχουν στη ζωή τους, 
αλλά δεν γνωρίζουν πώς να τα αξιοποιούν

•	 Πως επιτυγχάνεται και που βοηθάει η συναισθηματική 
εναρμόνιση

•	 Αναγνωρίστε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των 
άλλων

•	 Χρησιμοποιώντας επιτηδευμένα τις «κατάλληλες» λέ-
ξεις, πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

13-14 Ιουλίου ‘17 Αθήνα HRC.2.1

23-24 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα HRC.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 400€
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

«Η αποκλειστική αναζήτηση τρόπων υλοποίησης των στό-
χων ενός τμήματος, μιας εταιρείας, χωρίς ταυτόχρονα την 
παράλληλη φροντίδα και αξιολόγηση του αντίστοιχου 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, αποτελεί την πιο σίγουρη 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ για το τμήμα ή την επιχείρηση αυτή». 

Όσες επιχειρήσεις και προϊστάμενοι τμημάτων ή/και διευ-
θύνσεων πιστεύουν στην παραπάνω ρήση, χρειάζονται να 
αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι 
ώστε να μπορέσουν να αξιολογήσουν, να διοικήσουν και τε-
λικά να αναπτύξουν αποτελεσματικά τους Ανθρώπους τους.

Τι έχουν να κερδίσουν όσοι συμμετάσχουν:

•	 Θεωρητικό υπόβαθρο του πλαισίου αποτίμησης και αξι-
ολόγησης επίδοσης και απόδοσης των ανθρώπων τους

•	 Πρακτική εξειδίκευση και γνώση των συγχρόνων τεχνι-
κών διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

•	 Γνώσεις για σωστό σχεδιασμό, σωστές επιλογές και αντι-
κειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων

•	 Βοήθεια στους νέο - προσληφθέντες να αναπτυχθούν 
προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να εντα-
χθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης

•	 Δυνατότητες για καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης 
των εργαζομένων, παροχή κινήτρων μέσα από αντικει-
μενικά συστήματα επιβραβεύσεων

•	 Δυνατότητα διάγνωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών αναγκών των ανθρώπων τους

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

15 Μαρτίου ‘17 Αθήνα HRD.1.1

01 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα HRD.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 εισάγει σημαντικές αλ-
λαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 
14001:2004 και αναμένεται ότι θα επηρεάσει εκατοντάδες 
χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με στόχο 
την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με:

1. Τη δομή και το σκοπό του Annex SL, τους νέους ορι-
σμούς και τη σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
θεμάτων, το Πλαίσιο Λειτουργίας, το πεδίο εφαρμογής 
καθώς και το Λειτουργικό Περιβάλλον που σχετίζεται με 
το ΣΠΔ της Επιχείρησης 

2. Πως έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις για την εμπλο-
κή της Διοίκησης (Ηγεσία) και ο σχεδιασμός των επιθε-
ωρήσεων με την υιοθέτηση της δομής του Annex SL και 
πως κατανοούνται οι έννοιες «απειλές» και «ευκαιρίες» 

3. Πως επηρεάζονται οι απαιτήσεις για τις υποστηρικτικές 
και λειτουργικές διεργασίες, καθώς και οι απαιτήσεις για 
την τεκμηρίωση 

4. Πως οι αλλαγές επηρεάζουν την επιθεώρηση και τις 
απαιτούμενες ικανότητες των επιθεωρητών και ειδικά σε 
σχέση με: τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα, το πεδίο 
εφαρμογής, τις διεργασίες του ΣΠΔ και την αλληλεπί-
δρασή τους, την Ανώτατη Διοίκηση με την Ηγεσία, την 

διακινδύνευση και τις ευκαιρίες που αφορούν στα περι-
βαλλοντικά θέματα και στο πλαίσιο του οργανισμού, τη 
φιλοσοφία του κύκλου ζωής προϊόντων/υπηρεσιών, τη 
διαχείριση των διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων αυ-
τών που ανατίθενται σε τρίτους, τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, την παρακολούθηση και μέτρηση, καθώς και 
τη βελτίωση.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπο-
ρούν να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις 
υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν σε ΣΠΔ, ώστε να είναι 
ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του 
προτύπου στην νεότερη.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Επιχειρήσεων/Οργανισμών, 
επαγγελματίες, συμβούλους και προσωπικό που εμπλέκε-
ται στην καθιέρωση, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση 
ΣΠΔ σύμφωνα με το ISO 14001, αλλά και σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς επιθεωρητές.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

24 Φεβρουαρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.1.2

07 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο 14.1.3

31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 14.1.1

11 Μαίου ‘17 Αθήνα 14.1.1.2

02 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη 14.1.4

03 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.1.2.2

06 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 14.1.1.3

02 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.1.2.3

30 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 14.1.1.4

Διάρκεια: 8 ώρες 190€
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ISO 14001:2015

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 14001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και 
τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών 
Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής  
Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 
14001και ISO 19011.

Απευθύνεται σε Διευθυντές Επιχειρήσεων, Υπευθύνους 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, 
Συμβούλους ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, αλλά και 
σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμο-
γή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός τέτοιου συ-
στήματος διαχείρισης και θέλουν να εκπαιδευτούν προκει-
μένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,

•	 τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,

•	 ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επιθεώρησης,

•	 η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης,

•	 οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτή-
σεις του προτύπου, αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας 
Επιθεώρησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα κατανοούν τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί 
ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το 
ISO 14001:2015 και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διε-
νεργήσουν εσωτερικές επιθεωρήσεις ΣΠΔ.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανα-
γνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστο-
ποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

30-31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 14.2.1

11-12 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.2.2

01-02 Ιουνίου ‘17 Αθήνα 14.2.1.2

13-14 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο 14.2.3

21-22 Σεπτεμβρίου ‘17 Μυτιλήνη 14.2.4

03-04 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 14.2.1.3

28-29 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 14.2.1.4

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.2.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 | 
ΙRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις του 
IRCA/CQI για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το ISO 
14001:2015.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Επιχειρήσεων/Οργανισμών, 
επαγγελματίες, συμβούλους και προσωπικό που εμπλέκε-
ται στην καθιέρωση, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση 
ΣΠΔ, αλλά και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμ-
μετέχοντες με το πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ, με την κατανόηση περιβαλ-
λοντικών πλευρών και επιπτώσεων της νομοθεσίας και των 
κανονισμών, με το ρόλο των Επιθεωρητών ΣΠΔ και τα απο-
δεκτά προσόντα για πιστοποίηση 3ου μέρους.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, έχει σχεδιάσει με στόχο 
την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με: 

•	 Τη δομή και το σκοπό του Annex SL, τους νέους ορισμούς 
και τη σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών θεμά-
των, το Πλαίσιο Λειτουργίας, το πεδίο εφαρμογής κα-
θώς και το Λειτουργικό Περιβάλλον που σχετίζεται με 
το ΣΠΔ της Επιχείρησης 

•	 Πως έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις για την εμπλο-
κή της Διοίκησης (Ηγεσία) και ο σχεδιασμός των επιθε-
ωρήσεων με την υιοθέτηση της δομής του Annex SL και 
πως κατανοούνται οι έννοιες «απειλές» και «ευκαιρίες» 

•	 Πως επηρεάζονται οι απαιτήσεις για τις υποστηρικτικές 
και λειτουργικές διεργασίες, καθώς και οι απαιτήσεις για 
την τεκμηρίωση 

•	 Πως οι αλλαγές επηρεάζουν την επιθεώρηση και τις 
απαιτούμενες ικανότητες των επιθεωρητών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπο-
ρούν να εγγραφούν ως Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές στον 
IRCA/CQI και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να διενερ-
γήσουν επιθεώρηση ΣΠΔ 3ου μέρους. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Auditor / Lead Auditor 
και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής 
σε μια πραγματική επιθεώρηση. Σε περίπτωση αποτυχίας 
στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε 
κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής 
στις εξετάσεις επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.

27-31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 14.5.1

15-19 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.5.2

15-19 Μαϊου ‘17 Ηράκλειο 14.5.3

12-16 Ιουνίου ‘17 Αθήνα 14.5.1.2

25-29 Σεπτεμβρίου ‘17 Μυτιλήνη 14.5.4

16-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 14.5.1.3

06-10 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 14.5.3.2

04-08 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 14.5.2.2

11-15 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 14.5.1.4

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για εσω-
τερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, 
βάσει του προτύπου ISO 50001:2011.

Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν 
προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές 
Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, αλλά και 
σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμο-
γή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας,

•	 η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης, 

•	 οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της 
ενέργειας βάσει του ISO50001, 

•	 η σχέση του ISO 50001 με το ISO14001 και άλλα σχετικά 
πρότυπα.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το 
σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προ-
γράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση 
και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο απαιτού-

μενος μετρητικός εξοπλισμός & τα συστήματα αυτοματοποι-
ημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του ISO 
50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων:

1. τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, 

2. τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές 

3. την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαι-
τήσεις πιστοποίησης τους, 

ενώ λαμβάνουν χώρα case studies για την εφαρμογή μέ-
τρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς 
κλάδους.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστο-
ποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

11-12 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη 50.2.2

29-30 Ιουνίου ‘17 Αθήνα 50.2.1

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για επικεφαλής επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης 
Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2011. 

Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρε-
ται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να 
βελτιώσει την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται 
στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, σε Υπεύθυνους Ενεργειακής 
ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υπεύθυνους Συντήρησης 
& Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, 
συμβούλους ανάπτυξης ΣΔΕ, αλλά και Υποψήφιους 
Επικεφαλής Επιθεωρητές ΣΔΕ.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές έννοι-
ες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νομοθεσία, οι αρχές 
και ο σκοπός ενός ΣΔΕ βάσει του ISO 50001, η σχέση του 
ISO 50001 με το ISO14001 και άλλα σχετικά πρότυπα, οι 
απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, οι σκο-
ποί, οι ευκαιρίες και τα προγράμματα βελτίωσης, ο έλεγχος 
λειτουργίας, η μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών 
παραμέτρων, ο απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός & τα 
συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς 
και οι απαιτήσεις του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθε-
ώρησης.

Το πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές 
της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις 
υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και 
την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλο-
ποίηση επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης 
τους, ενώ λαμβάνουν χώρα case studies για την εφαρμογή 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανι-
κούς κλάδους.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Auditor / Lead Auditor 
με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότη-
τα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

22-26 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη 50.5.2

03-07 Ιουλίου ‘17 Αθήνα 50.5.1

13-17 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 50.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ | LCCA
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτι-
κές απαιτήσεις για την Οικονομοτεχνική ανάλυση επενδύσε-
ων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κτιριακών συστη-
μάτων με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (Life 
Cycle Cost Analysis-LCCA), βάσει των προτύπων ISO 15686 
και ASTME 917, καθώς και του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄ 
9/11/2015).

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές 
έννοιες οικονομικής ανάλυσης επενδύσεων με έμφαση στα 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης, οι απαιτήσεις των προτύπων 
ISO 15686 και ASTME917, οι αρχές και η μεθοδολογία για 
την οικονομοτεχνική ανάλυση με βάση το κόστος κύκλου 
ζωής.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικοί και συμπληρωματι-
κοί δείκτες της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής, ο τρόπος 
υπολογισμού τους καθώς και η χρήση τους προκειμένου 
να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την εξεταζόμενη 
επένδυση. 

Συμπληρωματικά, αναλύονται τιμολόγια ενέργειας, ο τρό-
πος υπολογισμού των σχετικών οριακών τιμών κόστους ζή-
τησης και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η χρήση τους 
για την εκτίμηση του ενεργειακού κόστους των υποψήφιων 
επενδύσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξετάζει μεταξύ άλλων, τις βα-
σικές αρχές για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, την 
κλιμάκωση των τιμών, τον υπολογισμό της Παρούσας Αξίας 
καθώς και την εκτίμηση της αβεβαιότητας της επένδυσης, 
ενώ εξετάζονται case studies. Παράλληλα αναπτύσσονται τα 
σχετικά εργαλεία οικονομικής ανάλυσης με τη χρήση λογι-
στικών φύλλων Microsoft ExcelTM.

Απευθύνεται σε ενεργειακούς επιθεωρητές, ενεργειακούς 
υπεύθυνους, συμβούλους ενεργειακής αναβάθμισης κτιρί-
ων και εξοπλισμών, συμβούλους πιστοποίησης κατά ISO 
50001, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για έργα ενεργεια-
κής αναβάθμισης, διαχειριστές κτιρίων κ.λπ.    

Προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να διαθέτουν laptop με 
εγκατεστημένο το Excel της Microsoft για την ανάπτυξη των 
εργαλείων οικονομικής ανάλυσης και την πρακτική εφαρ-
μογή της μεθόδου LCCA που θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

20-21 Απριλίου ‘17 Αθήνα LCCA.2.1

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα LCCA.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ | ISO 14046 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το αποτύπωμα νερού είναι ένας τρόπος αξιολόγησης πιθα-
νών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το 
νερό. Το πρότυπο ISO 14046: 2014 καθορίζει τις αρχές, απαι-
τήσεις και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διεξαγω-
γή και την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης αποτυπώματος 
νερού, καθώς και των προϊόντων, των διαδικασιών και των 
οργανισμών, βάσει αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA).

Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει τις εκπομπές στον αέρα 
και στο έδαφος που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, τις 
σχετικές γεωγραφικές διαστάσεις, τις ποσότητες νερού που 
έχουν χρησιμοποιηθεί και τις αλλαγές στην ποιότητα του, 
αξιοποιώντας ταυτόχρονα την υπάρχουσα υδρολογική γνώ-
ση. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι μια μοναδική τιμή 
ή ένα προφίλ αποτελεσμάτων των δεικτών επιπτώσεων (π.χ. 
λειψυδρία, ευτροφισμός).

Μια τέτοια αξιολόγηση μπορεί να συμβάλει:
•	 στην αξιολόγηση του μεγέθους των πιθανών περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το νερό,
•	 στον εντοπισμό δυνατοτήτων μείωσης των επιπτώσεων 

αυτών στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής,
•	 στην ανάπτυξη στρατηγικής εκτίμησης κινδύνου σε σχέ-

ση με το νερό,
•	 στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού,
•	 στην ενημέρωση των κέντρων λήψεως αποφάσεων για 

τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριο-
τήτων τους, και

•	 στην παροχή επιστημονικά συνεπής και αξιόπιστες πλη-
ροφορίες για τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υδατι-
κού αποτυπώματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους συμ-
μετέχοντες τις θεμελιώδεις επιστημονικές και τεχνικές γνώ-
σεις, αλλά και στρατηγικές συμβουλές για την ένταξη του 
αποτυπώματος νερού στον οργανισμό τους. Επικεντρώνεται 
στην κατανόηση της άμεση και έμμεσης χρήσης του νερού 
που σχετίζεται με τις εργασίες, τη γραμμή παραγωγής, τις επι-
πτώσεις, δυνατότητες, αλλά και κινδύνους που συνδέονται 
με το νερό και τέλος στη δημιουργία περιβαλλοντικής στρα-
τηγικής, μέσω του υδατικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, 
Διευθυντές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Εσωτερικούς 
Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, Λοιπά Στελέχη 
Επιχειρήσεων που λαμβάνουν αποφάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

07-08 Ιουνίου ‘17 Αθήνα WFP.2.1

19-20 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα WFP.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΜΕΤΡΗΣΗ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για το Περιβάλλον 
και την Κλιματική Αλλαγή, οδήγησε τις χώρες του αναπτυγ-
μένου κόσμου σε δράσεις με στόχο τη σημαντική μείωση 
των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου. Οι δράσεις αυτές 
επέβαλλαν την παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών 
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αερομεταφορών.

Το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) είναι το μέτρο 
της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστη-
ριότητα είτε συσσωρεύεται κατά τα στάδια ζωής ενός προϊό-
ντος, ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και μετριέται σε ισοδύ-
ναμα κιλά διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2-eq).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:
•	 Υφιστάμενα πρότυπα υπολογισμού του ανθρακικού 

αποτυπώματος ISO 14067:2012, BSI PAS2050:2011 και 
δευτερευόντως το αντίστοιχο πρότυπο GHG Product 
LifeCycle Standard - WBCSD/WRI.

•	 Μεθοδολογίες υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώ-
ματος προϊόντων & υπηρεσιών

•	 Εξωτερική επαλήθευση ανθρακικού αποτυπώματος
•	 Χρήση των σχετικών ενδείξεων σε προϊόντα, υπηρεσίες 

και διαφήμιση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO14025.
•	 Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος ως μέρος 

εφαρμογής άλλων προτύπων (π.χ. ISO14044:2006 για 

την ανάλυση του Κύκλου Ζωής Προϊόντος, GRI-G4 για 
την έκδοση κοινωνικών απολογισμών, κ.ά)

•	 Επισήμανση και ανάλυση της συσχέτισής/θέσης των 
ανωτέρω διεθνών προτύπων στο διεθνές κανονιστικό 
και νομικό πλαίσιο για την βιώσιμη λειτουργία και την 
αειφόρο ανάπτυξη, οι διαδικασίες αξιοποίησης-εκμετάλ-
λευσης αυτών για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεο-
νεκτήματος (μέχρι του σημείου του non - tariff barriers).

•	 Η συνάφεια της εφαρμογής αυτών των προτύπων με την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο πλαίσιο της βιώσιμης 
λειτουργίας και της αειφόρου ανάπτυξης και της αντί-
στοιχης υπεύθυνης επένδυσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που εν-
διαφέρονται για την βιώσιμη λειτουργία και την προοπτική 
της αειφόρου ανάπτυξής τους, τις επιχειρήσεις που υλοποι-
ούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δημοσιοποι-
ούν εκδίδουν δημόσιους απολογισμούς βιωσιμότητας και τις 
επιχειρήσεις εκείνες που έχουν και θέλουν να διατηρήσουν 
ή/και στοχεύουν να διευρύνουν ή προτίθενται να εισέλθουν 
στο χώρο των εξαγωγών.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

08-09 Ιουνίου ‘17 Αθήνα CARF.2.1

09-10 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη CARF.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ISO 27001:2013

Βάση της έρευνας «2014 Survey of Certifications» που διε-
νεργείται από τον ISO, το ISO 27001:2013 εμφανίζει μια ανά-
πτυξη στην εφαρμογή του διεθνώς κατά 7% έχοντας φτάσει 
(στοιχεία μέχρι τα τέλη του 2014) τα 23.972 διαπιστευμένα 
πιστοποιητικά. 

Δεδομένης και της εξάρτησης του σύγχρονου κόσμου από 
την πληροφορική αλλά και την αύξηση των απειλών προς 
τις προσωπικές, επαγγελματικές ή άλλες πληροφορίες μας, 
η ανάγκη για την κατανόηση των αρχών του ISO 27001:2013 
και του τρόπου σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης 
ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται μια δο-
μημένη προσέγγιση για τον συστηματικό σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και τελικά την υλοποίηση ενός συστήματος διαχεί-
ρισης ασφάλειας πληροφοριών. Στα πλαίσια του σεμιναρίου 
αναλύονται μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις του ISO 27001:2013 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες τα κα-
τάλληλα εφόδια για να μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των 
απαιτήσεων του ISO 27001:2013. 

Επίσης, για την μεγαλύτερη εμβάθυνση στις απαιτήσεις του 
προτύπου, γίνεται συσχέτιση και ανάλυση και των αντίστοι-
χων κατευθυντήριων οδηγιών όπως αυτές περιγράφονται 

στο ISO 27002, ενώ παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες με-
θοδολογίες ανάλυσης και αποτίμησης κινδύνου. 

Τέλος, γίνεται ανάλυση και συσχέτιση με τις απαιτήσεις άλ-
λων διαχειριστικών προτύπων (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 κλπ). Για την παρακολούθηση του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαι-
τούμενα.

Απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται 
να δραστηριοποιηθούν συμβουλευτικά στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο ή γενικά σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν 
πως μπορούν να σχεδιάσουν,  αναπτύξουν και εφαρμόσουν 
ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφω-
να με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

15-16 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο 27C.2.3

22-23 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27C.2.2

27-28 Ιουνίου ‘17 Αθήνα 27C.2.1

14-15 Σεπτεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27C.2.2.2

05-06 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 27C.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
ISO 27001:2013
Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λει-
τουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να 
ελέγχεται και εσωτερικά. 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια από τις υποχρε-
ωτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος διαχείρισης και έναν από 
τους μηχανισμούς για την επίτευξη του CHECK (Ελέγχου) 
στον γνωστό κύκλο του Demming (PDCA – Plan Do Check 
Act) που έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές 
αρχές, οι τεχνικές και μεθοδολογίες της εσωτερικής επιθε-
ώρησης, καθώς και οι βασικές απαιτήσεις του ISO 27001. 
Συγκεκριμένα, μέσα από την θεωρία, μια σειρά παραδειγ-
μάτων και πρακτικών ασκήσεων, οι συμμετέχουν αποκτούν 
τόσο την θεωρητική βάση για τις αρχές των εσωτερικών 
επιθεωρήσεων, τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης μιας 
εσωτερικής επιθεώρησης αλλά και πρακτική εξάσκηση για 
την αποτελεσματική διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων 
ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. 

 Στην εκπαίδευση καλύπτονται και εν συντομία οι απαιτήσεις 
του Παραρτήματος Α του προτύπου καθώς και κάποιες τε-
χνικές που αναπτύσσονται στα πρότυπα ISO/IEC 27007:2011 
«Guidelines for information security management systems 

auditing» και ISO/IEC TR 27008:2011 «Guidelines for 
auditors on information security controls». 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις σε συστή-
ματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι συμβα-
τά με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτι-
κές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων 
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, βά-
σει των προτύπων ISO 27001 & ISO 19011.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατέχουν τις απαι-
τούμενες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να διενερ-
γούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων 
του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό 
Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001:2013 
με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

02-03 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.2.2

30-31 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο 27.2.3

27-28 Απριλίου ‘17 Μυτιλήνη 27.2.4

09-10 Μαϊου ‘17 Αθήνα 27.2.1

08-09 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.2.2.2

21-22 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα 27.2.1.2

05-06 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.2.2.3

02-03 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 27.2.1.3

16-17 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 27.2.3.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ISO 27001:2013 | IRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης Α17691) για 
την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με πρότυ-
πα ISO 27001, ISO 27002 και ISO 27006.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτε-
λεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση Επιθεωρητών 
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Απευθύνεται συνεπώς σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ανα-
γνωριστεί ως Επιθεωρητής στα εν λόγω συστήματα, αλλά 
και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τι περιλαμβάνει η 
Επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, 
τα βήματα, οι μεθοδολογία και οι τεχνικές μιας Επιθεώρησης 
τρίτου μέρους. Επίσης, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 27001 (παράγραφοι 1-8 και Παράρτημα Α) 
καθώς και μια ενδεικτική μεθοδολογία για την ανάλυση και 
αποτίμηση κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύ-
ονται όλες οι απαιτήσεις και προσεγγίσεις που καλύπτονται 
από το ISO 27006 (επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών).

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών εξε-
τάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή 
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με πι-
στοποίηση IRCA/CQI και δίδεται, σε όσους το επιθυμούν, 
δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγματική επιθεώρηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης και δίδεται η δυνατότητα, χωρίς χρέωση, 
επανεξέτασης σε επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

06-10 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.5.2

03-07 Απριλίου ‘17 Ηράκλειο 27.5.3

24-28 Απριλίου ‘17 Μυτιλήνη 27.5.4

22-26 Μαϊου ‘17 Αθήνα 27.5.1

10-14 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.5.2.2

25-29 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα 27.5.1.2

09-13 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 27.5.2.3

06-10 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 27.5.1.3

20-24 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 27.5.3.2

Διάρκεια: 40 ώρες 800€
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ |
ISO 22301:2012
Το ISO 22301 είναι το πλέον αναγνωρισμένο στην 
Ευρώπη πιστοποιήσιμο πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας και αποτελεί τον απόγονο του βρε-
τανικού BS 25999.

Το αντικείμενο του προτύπου είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, 
λειτουργία και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης επι-
χειρησιακής συνέχειας.

Η επιχειρησιακή συνέχεια είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ση-
μαντική έννοια, ειδική στην σημερινή εποχή. Ένας απλου-
στευμένος ορισμός της επιχειρησιακής συνέχειας είναι: «Η 
επιχειρησιακή συνέχεια είναι η ικανότητα ενός οργανισμού 
να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αποδεκτά προκαθορι-
σμένα επίπεδα ακόμα και μετά την εμφάνιση διαταραχής.»

Βάση των διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λει-
τουργία ενός συστήματος διαχείρισης, θα πρέπει αυτό να 
ελέγχεται και εσωτερικά. 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια από τις υποχρε-
ωτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος διαχείρισης και έναν από 
τους μηχανισμούς για την επίτευξη του CHECK (Ελέγχου) 
στον γνωστό κύκλο του Demming (PDCA – Plan Do Check 
Act) που έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση.  

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές 
της Εσωτερικής Επιθεώρησης, οι τεχνικές και μεθοδολογί-
ες της επιθεώρησης αλλά και παρουσιάζονται εν τάχει οι 
απαιτήσεις του ISO 22301, καθώς και ο τρόπος επιθεώρησης 
προσαρμοσμένος στο συγκεκριμένο είδος συστήματος.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις σε συστή-
ματα διαχείρισης επιχειρησιακής Συνέχειας που είναι συμβα-
τά με τις απαιτήσεις του ISO 22301. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός 
Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφω-
να με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22301 και ISO 19011. 
Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να λάβουν την εκπαί-
δευση προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές  
Επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής 
Συνέχειας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων 
του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό 
Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 22301:2012 
με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

11-12 Μαϊου ‘17 Αθήνα BC.2.1

01-02 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη BC.2.2

23-24 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα BC.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ |
ISO 22301:2012
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών 
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφω-
να με τα πρότυπα ISO 17021 και ISO 19011.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτε-
λεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση Επιθεωρητών 
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Απευθύνεται συνεπώς σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ανα-
γνωριστεί ως Επιθεωρητής στα εν λόγω συστήματα, αλλά 
και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τι περιλαμβάνει η 
Επιθεώρηση ενός τέτοιου Συστήματος.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές 
της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέ-
ρους, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης αυτού 
του είδους.

Επίσης, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου καθώς 
και μια ενδεικτική μεθοδολογία για την αποτίμηση επιχειρη-
σιακών επιπτώσεων (Business Impact Analysis).

Το ISO 22301 είναι το πλέον αναγνωρισμένο στην 
Ευρώπη πιστοποιήσιμο πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας και αποτελεί τον απόγονο του βρε-
τανικού BS 25999.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών και προφορι-
κών εξετάσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορη-
γείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυ-
νατότητα συμμετοχής σε μια πραγματική επιθεώρηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται η δυνατότη-
τα, χωρίς χρέωση, επανάληψης των εξετάσεων σε επόμενο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

15-19 Μαϊου ‘17 Αθήνα BC.5.1

12-16 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη BC.5.2

16-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα BC.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ITIL FOUNDATION 

17-19 Ιουνίου ‘17 Αθήνα IT.3.1

01-03 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα IT.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 680€

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές 
και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής 
(ITServiceManagement) βάσει του ITIL® (2011 edition). 
Το ITIL® αποτελείται από πέντε τόμους: Service Strategy, 
Service Design, Service Transition, Service Operations and 
Continual Service Improvement και προωθεί την ευθυγράμ-
μιση της Πληροφορικής με τις ανάγκες και επιδιώξεις του 
κάθε Οργανισμού καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

•	 Αναγνωρίσετε τις αρχές και έννοιες του IT Service 
Management με αναφορά στο ITIL και να αναφέρετε τα 
οφέλη από την υιοθέτηση – εφαρμογή του ITIL

•	 Γνωρίζετε τις έννοιες και τους ορισμούς που σχετίζονται 
με τον Κύκλο Ζωής μιας υπηρεσίας (Service Lifecycle)

•	 Αναγνωρίσετε έννοιες και διεργασίες Στρατηγικής 
Υπηρεσιών (Service Strategy), Σχεδιασμού Υπηρεσιών 
(Service Design), Λειτουργίας Υπηρεσιών (Service 
Operations), Μετάβασης Υπηρεσιών (Service 
Transition), Συνεχούς Βελτίωσης Υπηρεσιών (Continual 
Service Improvement)

•	 Αναγνωρίσετε ρόλους που σχετίζονται με τη Διαχείριση 
Υπηρεσιών Πληροφορικής με αναφορά στον ITIL και τις 
στρατηγικές εφαρμογής του ITIL σε ένα Οργανισμό.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες Πληροφορικής από διαφορε-
τικά επίπεδα ιεραρχίας και εμπειρίας σε περιοχές ή ρόλους, 
καθώς και σε Συμβούλους Πληροφορικής κ.α.

Το υλικό είναι διαπιστευμένο και περιλαμβάνει διαφάνειες 
παρουσίασης, σημειώσεις, μελέτη περίπτωσης και δείγματα 
εξετάσεων πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέτα-
ση πιστοποίησης είναι στην Αγγλική ενώ η διδασκαλία γίνε-
ται στην Ελληνική.

Η Εξέταση πιστοποίησης (ITIL® Foundation) διαρκεί εξήντα 
(60) λεπτά και περιλαμβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις πολλα-
πλής επιλογής. Απαιτείται αποτέλεσμα 65% (26/40 ερωτή-
σεις) προκειμένου να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής.

Credits: Με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι συμ-
μετέχοντες λαμβάνουν δύο (2) credits στο ITIL®qualification 
scheme. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται από 
το Project Management Institute για 21 Professional 
Development Units (PDUs).

Το κόστος των εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
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ISO / IEC 20000 FOUNDATION

Το εισαγωγικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει 
τις βασικές αρχές και έννοιες του ISO/IEC 20000 (2011), 
του διεθνούς προτύπου για τη Διαχείριση Υπηρεσιών 
Πληροφορικής που αφορά στην εφαρμογή ενός ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 
Πληροφορικής.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα για να 
συμμετάσχουν με επιτυχία στη σχετική εξέταση πιστοποίη-
σης (ISO/IEC 20000 Foundation), η οποία είναι προαπαιτού-
μενο για την παρακολούθηση άλλων εξιδεικευμένων σεμι-
ναρίων.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες Πληροφορικής από διαφο-
ρετικά επίπεδα ιεραρχίας και εμπειρίας σε περιοχές ή ρό-
λους, όπως: Ανάλυση - Σχεδιασμό Εφαρμογών, Ανάπτυξη 
Εφαρμογών, Αρχιτεκτονική, Ασφάλεια Πληροφοριών, 
Διακυβέρνηση, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Εφαρμογών, 
Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Δίκτυα 
& Τηλεπικοινωνίες, Επιθεώρηση - Εσωτερικό Έλεγχο, 
Επιχειρησιακή Συνέχεια, Πληροφοριακές Υποδομές, 
Ποιότητα Υπηρεσιών, Συντήρηση Εφαρμογών, Υποστήριξη 
Χρηστών, ΙΤ Operations καθώς και σε Συμβούλους 
Πληροφορικής, Επιθεωρητές - Ελεγκτές Πληροφοριακών 
Συστημάτων κ.α.

Δίνεται διαπιστευμένο υλικό (παρουσίαση, σημειώσεις, δείγ-
ματα εξετάσεων).

Γλώσσα: Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης 
είναι στην Αγγλική ενώ η διδασκαλία στην Ελληνική.

Σχετικά με την εξέταση πιστοποίησης: Η εξέταση διαρκεί 
εξήντα (60) λεπτά και περιλαμβάνει σαράντα (40) ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. 

Απαιτείται αποτέλεσμα 65% (26/40) προκειμένου να θεωρη-
θεί η εξέταση επιτυχής.

Credits: Με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι συμ-
μετέχοντες λαμβάνουν ένα (1) credit στο ITIL®qualification 
scheme. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται από 
το Project Management Institute για 14 Professional 
Development Units (PDUs).

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα για να συμμετάσχουν με 
επιτυχία στη σχετική εξέταση πιστοποίησης (ISO/IEC 20000 
Foundation), η οποία είναι προαπαιτούμενο για την παρακο-
λούθηση άλλων εξιδεικευμένων σεμιναρίων.

Κόστος: Στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβάνεται και το κό-
στος των εξετάσεων πιστοποίησης.

06-07 Απριλίου ‘17 Αθήνα 20F.2.1

18-19 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 20F.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 700€
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INTRODUCTION TO CMMI FOR DEVELOPMENT CLASS

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισάγει διαχειριστές και επαγ-
γελματίες, μέλη της ομάδας αξιολόγησης, καθώς και τα μέλη 
των ομάδων βελτίωσης στις θεμελιώδεις έννοιες του CMMI.

Το μοντέλο του CMMI για την Ανάπτυξη (CMMIDEV) είναι 
ένα εργαλείο που βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν 
την ικανότητά τους να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνονται παρου-
σιάσεις αλλά και ασκήσεις κατηγορία με πολλές ευκαιρίες 
για ερωτήσεις και εποικοδομητικές συζητήσεις με τους συμ-
μετέχοντες.

Μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να περιγράψουν τα 
στοιχεία του μοντέλου CMMI-DEV και τις σχέσεις τους, να δι-
απραγματευτούν τις βασικές περιοχές διεργασιών του CMMI 
DEV, και να εντοπίσουν βασικές σχετικές πληροφορίες μέσα 
στο μοντέλο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος προϋποθέτει ότι οι 
συμμετέχοντες συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις στην τάξη 
και ασκήσεις σε όλες τις τρεις ημέρες.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσημο προαπαιτούμενο 
για μια σειρά από άλλα προγράμματα όπως Intermediate 
Concepts of CMMI, CMMI Level 2 for Practitioner, CMMI 

Level 3 for Practitioners, MPI Lead Appraiser Training, 
Understanding CMMI High Maturity Practices κ.α. Τέλος το 
πρόγραμμα αυτό αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε μια 
CMMI-DEV SCAMPI ομάδα αξιολόγησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτο-
μα υπεύθυνα με την ανάπτυξη προϊόντων, άτομα υπεύθυνα 
με την υλοποίηση διεργασιών, σε μέλη της ομάδας αξιολό-
γησης, και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το 
CMMI-DEV.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό 
το πρόγραμμα.

Υλικό: Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίγραφο του μοντέ-
λου CMMI-DEV καθώς και σημειώσεις των παρουσιάσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος  χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με 
πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

21-23 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη CMMI.3.2

05-07 Απριλίου ‘17 Αθήνα CMMI.3.1

19-21 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα CMMI.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 2.040€
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CLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE (BASIC)

Το Cloud Computing ή Υπολογιστική Νέφους είναι κάτι 
που έχει εισχωρήσει στην καθημερινή προσωπική αλλά 
και επαγγελματική μας ζωή. Βάση του ορισμού του Cloud 
Computing, τα θετικά είναι πολλά και σημαντικά. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα ακόλουθα: Πρόσβαση από οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε και με μια δυνατότητα για πρόσβαση από ένα 
μεγάλο εύρος συσκευών, ελαστικότητα στους πόρους – δί-
νοντας εύκολα την δυνατότητα να αυξήσει τους διατιθέμε-
νους υπολογιστικούς πόρους, υψηλή διαθεσιμότητα, χαμη-
λό αρχικό κόστος επένδυσης κ.α. 

Παρόλα αυτά, ειδικά στον επιχειρηματικό κόσμο, η υιοθέτη-
ση του Cloud Computing γίνεται με μικρό (συγκριτικά με τα 
οφέλη) ρυθμό. Ένα από τα βασικά σημεία αντίρρησης προς 
το Cloud Computing είναι το θέμα της ασφάλειας. 

Τα αντικείμενα που αναπτύσσονται κατά την εκπαίδευ-
ση ανήκουν στις ακόλουθες περιοχές: Architecture, 
Governance and Enterprise Risk Management, Legal 
Issues: Contracts and Electronic Discovery, Compliance 
and Audit Management, Information Management and 
Data Security, Interoperability and Portability, Traditional 
Security, Business Continuity, and Disaster Recovery, Data 
Center Operations, Incident Response, Application Security, 
Encryption and Key Management, Identity, Entitlement, 
and Access Management, Virtualization, Security as a 

Service ENISA Cloud Computing: Benefits, Risks and 
Recommendations for Information Security. 

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, δίνεται η δυ-
νατότητα γνωριμίας με το Cloud computing, τις μεγαλύτερες 
κατηγορίες απειλών (όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές 
δημοσιεύσεις της Cloud Security Alliance και του European 
Network and Information Security Agency (ENISA)) ενώ 
αναλύονται οι κατευθυντήριες οδηγίες των δυο παραπάνω 
οργανισμών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πλη-
ροφορικής που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την ασφά-
λεια στο Cloud Computing αλλά και να προετοιμαστούν για 
τις εξετάσεις του Certificate of Cloud Security Knowledge 
(της Cloud Security Alliance).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στο κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν περιλαμ-
βάνεται το κόστος των εξετάσεων.

30 Ιουνίου ‘17 Αθήνα CCSK.1.1

01 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη CCSK.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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PRINCE 2 FOUNDATION 

Tο εισαγωγικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρει 
λεπτομερή γνώση της μεθοδολογίας PRINCE2™ (Projects IN 
Controlled Environments), καλύπτοντας τις 7 διεργασίες, τα 
7 θέματα και τις 7 αρχές κομβικής σημασίας για την εκτέλεση 
ενός έργου κατά PRINCE2™.

Αφορά στη Διαχείριση όλων των τύπων Έργων και έχει υιο-
θετηθεί από οργανισμούς σ’ όλο τον κόσμο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είστε σε θέση να:

•	 Κατανοήσετε τις έννοιες της PRINCE2™

•	 Περιγράψετε τους ρόλους, τα 7 θέματα, τις 7 διεργασίες 
και τις 7 αρχές της PRINCE2™

•	 Αναφέρετε ποια προϊόντα διαχείρισης εισάγονται και 
εξάγονται από κάθε διεργασία της PRINCE2™

•	 Αναφέρετε το σκοπό και τα περιεχόμενα κάθε προϊόντος 
διαχείρισης αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των διεργασιών 
και των παραδοτέων ενός έργου, κατά PRINCE2™

•	 Κατανοήσετε τα επίπεδα ευθυνών, αρμοδιοτήτων & 
εξουσίας των εμπλεκόμενων ρόλων

•	 Συμμετάσχετε αποτελεσματικά σε ένα Έργο

•	 Επιτύχετε στις εξετάσεις PRINCE2 Foundation λαμβάνο-
ντας τη σχετική πιστοποίηση

Απευθύνεται σε Οργανισμούς ή άτομα που αναγνωρίζουν 
την ανάγκη για μία ελεγχόμενη προσέγγιση στη Διαχείριση 
Έργων, σε Διαχειριστές Έργων, μέλη ομάδας Έργων, στελέχη 
Παραγωγής, Λειτουργίας, Υποστήριξης και Συμβούλους.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Δίνεται διαπιστευμένο υλικό, με τις δι-
αφάνειες παρουσίασης, σημειώσεις, δείγματα εξετάσεων πι-
στοποίησης.

Γλώσσα: Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης 
είναι στην Αγγλική ενώ η διδασκαλία στην Ελληνική.

Σχετικά με την εξέταση πιστοποίησης: Η εξέταση διαρκεί 60 
λεπτά και περιλαμβάνει 70 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Απαιτείται αποτέλεσμα 50% (35/70) προκειμένου να θεωρη-
θεί η εξέταση επιτυχής.

Πιστοποιητικό: PRINCE2 Foundation.

Credits: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το 
PMI για 21 PDUs.

Στο κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, περιλαμβάνε-
ται και το κόστος των εξετάσεων.

29-31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα P2F.3.1

15-17 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη P2F.3.2

28-30 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα P2F.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 1.150€
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ETHICAL HACKING TRAINING COURSE

Ο όρος «hacker» πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του ’60. 
Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, οι ηθικές του 
αρχές παραμένουν οι ίδιες και έχουν διαδοθεί μέσω του 
διαδικτύου. Οι ηθικοί χάκερ οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε 
ζωτικής σημασίας πληροφορίες είναι ειδικοί μεταξύ άλλων 
και στη διαχείριση κινδύνου, γνωρίζοντας το σημείο που θα 
πρέπει να σταματήσουν για να μην προκαλέσουν ζημιά στο 
σύστημα. Διακατέχονται από αξιοπιστία έχοντας ως στόχο 
την ανακάλυψη και τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων 
του συστήματος. Επίσης έχουν απώτερο σκοπό την πρόλη-
ψη και την προστασία του συστήματος από τυχόν κακόβου-
λες επιθέσεις. 

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, θα επιτρέψει στους συμ-
μετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση 
και εμπειρία για το τι μπορεί να κάνει ένας Ethical Hacker. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: το πώς μπορεί κάποιος να σκανά-
ρει, δοκιμάσει, παρεισφρήσει και διασφαλίσει την ασφάλεια 
συστημάτων. Ακολουθεί στην δομή και το περιεχόμενό του 
τα περιεχόμενα (syllabus) Certified Ethical Hacker 8, του EC-
Council.

Οι βασικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: 1. Εισαγωγή 
στο Ethical Hacking, 2. Footprinting and Reconnaissance, 
3. Scanning Networks, Enumeration, 4. System Hacking, 5. 
Trojans and Backdoors, 6. Viruses and Worms, 7. Sniffers, 8. 

Social Engineering, 9. Denial of Service, 10. Session Hijacking, 
11. Hacking Webservers, 12. Hacking Web Applications, 13. 
SQL Injection, 14. Hacking Wireless Networks, 15. Evading 
IDS, 16. Firewalls and Honeypots, 17. Buffer Overflow, 18. 
Cryptography and Penetration Testing.

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί το επίσημο υλικό μελέτης 
για το Certified Ethical Hacker 8, του ECCouncil. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε 
θέλει να αποκτήσει ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο 
του Ethical hacking, καθώς και σε οποιονδήποτε θέλει να 
προετοιμαστεί για την συμμετοχή του στις εξετάσεις για το 
Certified Ethical Hacker 8 exam.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Οι εξετάσεις για το Certified Ethical Hacker 8 exam διεξάγο-
νται από τα αναγνωρισμένα Prometric Test Centers. 

Το κόστος για τον έλεγχο καταλληλότητας και την αίτηση 
συμμετοχής δεν καλύπτονται από το κόστος του παρόντος 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

24-28 Απριλίου ‘17 Αθήνα ETHC.5.1

02-06 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα ETHC.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 1.100€
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IT GOVERNANCE FOUNDATION (BASED ON CobiT ®5.0)

15-17 Μαρτίου ‘17 Αθήνα COB.3.1

12-14 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη COB.3.2

13-15 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα COB.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 1.150€

To εισαγωγικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις 
βασικές αρχές και έννοιες της Διακυβέρνησης Υπηρεσιών (IT 
Governance) με αναφορά στο CobiT® 5 και πως αυτές μπο-
ρούν να εφαρμοσθούν.  

Απευθύνεται: Σε Συμβούλους Πληροφορικής, Επιθεωρητές-
Ελεγκτές Πληροφοριακών Συστημάτων ή/και Διαχείρισης 
Ποιότητας καθώς και σε επαγγελματίες Πληροφορικής από 
διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας και εμπειρίας σε περιοχές ή 
ρόλους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

•	 Κατανοήσετε τις έννοιες και τις διαφορές της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και της Διακυβέρνησης Πληροφορικής 

•	 Κατανοήσετε τις έννοιες, την ορολογία, τη δομή και τους 
στόχους του CobiT® 5 αλλά και το πως σχετίζεται το 
CobiT® 5 με άλλες βέλτιστες πρακτικές, μεθοδολογίες 
και πρότυπα

•	 Κατανοήσετε πως το CobiT® 5 μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εργαλείο διακυβέρνησης – ελέγχου αλλά και 
βελτίωσης

•	 Συμβάλετε στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή των σχε-
τικών αρχών, εννοιών και πρακτικών σε οποιοδήποτε 
οργανισμό

•	 Γνωρίζετε τα προϊόντα και παραδοτέα που σχετίζονται 
με το CobiT

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό και επιδιώκει 
την συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την ανταλλαγή εμπει-
ριών αλλά και προβληματισμών στοχεύοντας σε ανάληψη 
δράσεων-ενεργειών βελτίωσης την επόμενη ημέρα. 

Δίνεται διαπιστευμένο υλικό με τις διαφάνειες παρουσίασης, 
σημειώσεις, δείγματα εξετάσεων πιστοποίησης.

Γλώσσα: Το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης 
είναι στην Αγγλική ενώ η διδασκαλία στην Ελληνική.

Πιστοποιητικό: CobiT® 5 Foundation Certificate.

Σχετικά με την εξέταση πιστοποίησης: Η εξέταση διαρκεί σα-
ράντα (40) λεπτά και περιλαμβάνει πενήντα (50) ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Απαιτείται αποτέλεσμα 50% (25/50) 
προκειμένου να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής.

Στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβάνεται και το κόστος των 
εξετάσεων πιστοποίησης.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CISSP

Από την στιγμή που θα αναγνωριστούν οι κίνδυνοι στους 
οποίους βρίσκεται ένας οργανισμός, το επόμενο βήμα είναι 
η απόφαση για αντιμετώπιση τους.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και 
οι αντίστοιχοι τρόποι αντιμετώπισης κινδύνων ασφαλείας 
αναλυμένοι στις ενότητες του Certified Information Systems 
Security Professional (CISSP®) του (ISC)2®.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες στις οποίες ανήκουν οι 
μηχανισμοί αυτοί:

•	 Access Control

•	 Telecommunications and Network Security

•	 Information Security Governance and Risk Management

•	 Software Development Security

•	 Cryptography

•	 Security Architecture and Design

•	 Operations Security

•	 Business Continuity and Disaster Recovery Planning

•	 Legal, Regulations, Investigations and Compliance

•	 Physical (Environmental) Security

Στην ενότητα αυτή θα καλυφθεί η ύλη με σκοπό την προε-
τοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις του Certified 
Information Systems Security Professional (CISSP®) του 
(ISC)2®. 

Το κόστος των εξετάσεων δεν καλύπτεται, ενώ την ευθύνη 
για τις διαδικασίες αίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις αυ-
τές την έχει αποκλειστικά και μόνο ο εκπαιδευόμενος.

Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής απαιτείται το επί-
σημο βιβλίο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Certified 
Information Systems Security Professional (CISSP®) του 
(ISC)2®.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

12-16 Ιουνίου ‘17 Αθήνα CISSP.5.1

18-22 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα CISSP.5.1.2

Διάρκεια: 40 ώρες 1.100€
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CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR® (CISA®) | PREP. COURSE

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, κα-
λύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετε-
χόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Systems 
Auditor® (CISA®) του ISACA.

Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίσημο 
βιβλίο προετοιμασίας εξετάσεων του Certified Information 
Systems Auditor® (CISA®) του ISACA. 

Το κόστος του βιβλίου περιλαμβάνεται σε αυτό του εκπαι-
δευτικού προγράμματος.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να προετοιμαστεί για 
να συμμετέχει στις εξετάσεις Certified Information Systems 
Auditor® (CISA®).

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι εκτός από την επι-
τυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, ένα άτομο που επιθυμεί να 
πιστοποιηθεί ως Certified Information Systems Auditor® 
(CISA®), θα πρέπει να πληροί και άλλες απαιτήσεις (εμπει-
ρία κτλ). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ISACA http://www.isaca.org/
Certification.

Το κόστος των εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ την ευθύνη για τις διαδι-
κασίες αίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις, έχει αποκλει-
στικά και μόνο ο εκπαιδευόμενος.

* Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται από τον 
ISACA και συνήθως είναι κατά τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο 
και Δεκέμβριο. 

Το κόστος των εξετάσεων φαίνεται αναλυτικά στο site του 
ISACA και των εξεταστικών κέντρων.

07-09 Ιουνίου ‘17 Αθήνα CISΑ.3.1

06-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα CISΑ.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 750€
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CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) | PREP. COURSE

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, κα-
λύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετε-
χόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Security 
Manager® (CISM®) του ISACA.

Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίση-
μο βιβλίο προετοιμασίας εξετάσεων Certified Information 
Security Manager® (CISM®) του ISACA.

Το κόστος του βιβλίου περιλαμβάνεται σε αυτό του εκπαι-
δευτικού προγράμματος.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να προετοιμαστεί για 
να συμμετέχει στις εξετάσεις Certified Information Security 
Manager® (CISM®) του ISACA.

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι εκτός από την επι-
τυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, ένα άτομο που επιθυμεί να 
πιστοποιηθεί ως Certified Information Security Manager® 
(CISM®), θα πρέπει να πληροί και άλλες απαιτήσεις (εμπει-
ρία κτλ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ISACA http://www.isaca.org/
Certification.

Το κόστος των εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ την ευθύνη για τις διαδι-
κασίες αίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις, έχει αποκλει-
στικά και μόνο ο εκπαιδευόμενος.

* Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ανακοινώνονται από τον 
ISACA και συνήθως είναι κατά τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο 
και Δεκέμβριο. 

Το κόστος των εξετάσεων φαίνεται αναλυτικά στο site του 
ISACA και των εξεταστικών κέντρων.

07-09 Ιουνίου ‘17 Αθήνα CISM.3.1

06-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα CISM.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 750€
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RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μια από τις βασικότερες αλλαγές που εισάγονται από την 
νέα δομή των πρότυπων του ISO για τα διαχειριστικά συ-
στήματα είναι η Λογική της διαχείρισης και αξιολόγησης του 
ρίσκου καθώς και της αξιοποίησης ευκαιριών (Risk Based 
Thinking).

Η λογική αυτή ήταν ήδη ενσωματωμένη στο ISO 27001 από 
την παλαιότερη έκδοσή του (2005) και ενισχύθηκε στην έκ-
δοση του ISO 27001:2013, στην οποία υιοθέτησε την δομή 
του Annex SL.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται το θεωρητικό υπό-
βαθρο των εννοιών που σχετίζονται με τον κίνδυνο αλλά 
και κάποιες από τις μεθοδολογίες για την διαχείριση και 
την αποτίμηση του. Ανάμεσα στα πρότυπα που αναλύονται 
στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα ISO 
31000, το BS 7799-3, αλλά και το ISO 27005. 

Συγκεκριμένα, στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα ανα-
λυθούν: 

•	 ο κύκλος της διαχείρισης ρίσκου 

•	 τα βασικά δομικά του στοιχεία

•	 οι όροι που χρησιμοποιούνται

•	 πρακτικά παραδείγματα μεθοδολογιών για την αναγνώ-
ριση, ανάλυση και αποτίμηση του ρίσκου

•	 οι έννοιες των κριτηρίων αποτίμησης και αποδοχής 

•	 η σύνδεση ανάμεσα στην διαχείριση ρίσκου και στην 
ποιότητα

•	 οι επιλογές αντιμετώπισης ρίσκου

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει 
μια σφαιρική γνώση γύρω από τις μεθοδολογίες αποτίμησης 
κινδύνου αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να κατανοήσει 
τον τρόπο με τον οποίο «δουλεύουν» οι μεθοδολογίες απο-
τίμησης κινδύνου, προκειμένου να μπορεί να τις εφαρμόσει 
στα πλαίσια της εργασίας του. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

21-22 Μαρτίου ‘17 Αθήνα RMI.2.1

28-29 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη RMI.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ |
ISO / IEC 27037:2012
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την διείσδυση των 
υπολογιστών όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργα-
σία, άρχισαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα πε-
ριστατικά ασφαλείας με αντικείμενο ηλεκτρονικά συστήματα 
ή δεδομένα.

Σήμερα, μελέτες (http://www.efortresses.com/2014-
Breaches-Matrix.htm) μιλάνε για δεκάδες χιλιάδες δεδομένα 
που έχουν επιβεβαιωμένα διαρρεύσει σε περισσότερα από 
550 περιστατικά ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κάθε 
οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Τι δεδομένα πρέπει να διατηρήσει, πως πρέπει να τα συλλέ-
ξει και πώς να τα χειριστεί προκειμένου να μην αλλοιωθούν. 

Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα είναι:

•	 Digital storage media used in standard computers like 
hard drives, floppy disks, optical and magneto optical 
disks, data devices with similar functions,

•	 Mobile phones, Personal Digital Assistants (PDAs), 
Personal Electronic Devices (PEDs), memory cards,

•	 Mobile navigation systems,

•	 Digital still and video cameras (including CCTV),

•	 Standard computer with network connections,

•	 Networks based on TCP/IP and other digital protocols 
αnd

•	 Devices with similar functions as above.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, ειδικοί του χώρου της 
καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, παρουσιά-
ζουν τις βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες για 
την Αναγνώριση, διαλογή, συλλογή και διατήρηση ψηφια-
κών τεκμηρίων σύμφωνα με το ISO/IEC 27037:2012. Η με-
θοδολογία και τα στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν 
την πλέον κατάλληλη διαδικασία για την διασφάλιση των 
ηλεκτρονικών τεκμηρίων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήπο-
τε έχει μια βασική γνώση της λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφορικής και θέλει να γνωρίσει τις βέλτιστες πρακτικές 
για την αναγνώριση, διαλογή, συλλογή και διατήρηση ψη-
φιακών τεκμηρίων.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.

05-06 Απριλίου ‘17 Αθήνα DIGEV.2.1

12-13 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα DIGEV.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

29 Ιουνίου ‘17 Αθήνα PRDIG.1.1

03 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα PRDIG.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€

Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου αλλά και η αλλαγή 
του είδους της χρήσης (e-commerce, cloud services κ.α.) κα-
θιστά την εφαρμογή κανόνων για την προστασία της ιδιωτι-
κότητας υποχρεωτική. 

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές και 
έννοιες ιδιωτικότητας όπως εμφανίζονται στους σχετικούς 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς και οδηγίες. Κατά 
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο συμμετέ-
χων θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει το νέο περιβάλλον 
που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την ιδιωτικότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω:

•	 Της αναθεώρησης της Data Protection Directive του 
1995

•	 Των κανόνων για το «Right to be Forgotten» καθώς επί-
σης και μέσω των σχετικών προτύπων που έχουν εκδο-
θεί ή βρίσκονται υπό έκδοση:

•	 ISO/IEC 29100:2011, Information technology -- Security 
techniques -- Privacy framework

•	 ISO 22307:2008, Financial services – Privacy impact 
assessment

•	 ISO/IEC 27018:2014, Information technology -- Security 
techniques -- Code of practice for protection of 

personally identifiable information (PII) in public clouds 
acting as PII processors

•	 BS 10012:2009, Data protection. Specification for a 
personal information management system

•	 NIST SP 800-122, Guide to Protecting the Confidentiality 
of Personally Identifiable Information (PII)

•	 NIST SP 800-144, Guidelines on Security and Privacy in 
Public Cloud Computing.

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί 
σχετικά με το πλαίσιο που δημιουργείται για την Ιδιωτικότητα 
αλλά και τα μέτρα που θα κληθούν οι οργανισμοί να εφαρ-
μόσουν για να προασπίσουν την ιδιωτικότητα των πελατών 
τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαδραστικό και επιδιώκει 
την συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την ανταλλαγή εμπει-
ριών αλλά και προβληματισμών στοχεύοντας στην ανάληψη 
δράσεων-ενεργειών βελτίωσης την επόμενη ημέρα. Το εκ-
παιδευτικό υλικό και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ |  
OHSAS 18001
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα 
πρότυπα OHSAS 18001:2007 & ΕΛΟΤ 1801:2008, ISO 17021 
και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για 
τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστημάτων 
Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001:2007 & ΕΛΟΤ 
1801:2008 και ISO 19011.

Απευθύνεται σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, 
Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία και σε Τεχνικούς Ασφαλείας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές 
των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και οι απαιτήσεις για την 
Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, 
τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση 
παραμέτρων ΥΑΕ. 

Επίσης καλύπτονται οι γενικές αρχές της σχετικής νομοθεσί-
ας ΥΑΕ, οι μέθοδοι σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και η 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποί-
ηση εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπο-
ρούν να κατανοούν τις απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 
18001:2007 & ΕΛΟΤ 1801:2008 και να διεξάγουν εσωτε-
ρικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανα-
γνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή 
Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστο-
ποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

28-29 Μαρτίου ‘17 Αθήνα 18.2.1

05-06 Απριλίου ‘17 Θεσσαλονίκη 18.2.2

30-31 Μαϊου ‘17 Αθήνα 18.2.1.2

26-27 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο 18.2.3

06-07 Ιουλίου ‘17 Μυτιλήνη 18.2.4

03-04 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 18.2.2.2

05-06 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 18.2.1.3

21-22 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 18.2.3.2

16-17 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα 18.2.1.4

28-29 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 18.2.2.3

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
OHSAS 18001 | IRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης A17674) για 
Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του προτύπου OHSAS 18001:2007.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους 
Διαχείρισης Συστημάτων ΥΑΕ, Τεχνικούς Ασφαλείας, 
Υπευθύνους Τμημάτων, Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε 
όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώ-
ση σχετικά με τα Συστήματα ΥΑΕ.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις των 
προτύπων OHSAS 18001 και ISO 19011 και παρουσιάζο-
νται η διεργασιοκεντρική προσέγγιση Plan-Do-Check-Act, οι 
απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, 
τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και 
παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ, καθώς και τα προσόντα 
του επικεφαλής επιθεωρητή, των μελών της ομάδας επιθεώ-
ρησης και οι τεχνικές επιθεώρησης τρίτου μέρους.

Το πρόγραμμα, καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις της σχετι-
κής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας 
και του Ιατρού Εργασίας, τις μεθόδους σύνταξης Μελέτης 
Επικινδυνότητας και Στατιστικής Μελέτης και Ανάλυσης 
Ατυχημάτων και περιλαμβάνει, ορισμούς, παραδείγματα 

σύνταξης μη συμμορφώσεων και αναφορών επιθεωρήσεων 
και, μέσω πρακτικής, εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων τρίτου μέρους. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα 
ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και εξομοιώνεται η επιθε-
ώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό IRCA/CQI Auditor / 
Lead Auditor και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα 
συμμετοχής σε μια πραγματική επιθεώρηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η 
δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου εκπαιδευ-
τικού προγράμματος.

03-07 Απριλίου ‘17 Αθήνα 18.5.1

08-12 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη 18.5.2

12-16 Ιουνίου ‘17 Αθήνα 18.5.1.2

10-14 Ιουλίου ‘17 Μυτιλήνη 18.5.4

25-29 Σεπτεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 18.5.2.2

09-13 Οκτωβρίου ‘17 Ηράκλειο 18.5.3

23-27 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 18.5.1.3

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για 
την εκπαίδευση  των  Συμμετεχόντων  στην  Συντήρηση, 
Λειτουργία και Χειρισμό Αυτοκινούμενων Ανυψωτικών (πα-
παγαλάκια, τηλεσκοπικοί γερανοί, καλαθοφόρα κλπ) και 
Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 
χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, εργοδηγούς, οδη-
γούς περονοφόρων, συντηρητές, υπεύθυνους Τμημάτων 
Ανταλλακτικών, υπεύθυνους Αποθήκης και σε στελέχη 
Τμημάτων Logistics.

Παρουσιάζονται & αναλύονται:

1. Όλοι οι τύποι αυτοκινούμενων και περονοφόρων ανυ-
ψωτικών μηχανημάτων

2. Κατάταξη ανυψωτικών μηχανημάτων ως προς την επι-
κινδυνότητα

3. Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων

4. Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση

5. Ρόλος και υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου προσωπι-
κού

6. Εκτίμηση της ευστάθειας του ανυψωτικού / κατάσταση 
του εδάφους

7. Έλεγχοι και δοκιμές πριν τη χρήση του ανυψωτικού

8. Ελιγμοί ανυψωτικού συμπεριλαμβανομένων αυτών σε 
περιορισμένους χώρους

9. Ανύψωση φορτίων και τοποθέτηση φορτίων με ακρί-
βεια και ασφάλεια

10. Εξοικείωση με τα σήματα και τις εντολές χειρισμού

11. Τακτική και προληπτική συντήρηση

12. Αποκατάσταση βλαβών

13. Στοιχεία Μηχανολογίας

14. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

06-07 Μαρτίου ‘17 Αθήνα PER.2.1

24-25 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη PER.2.2

01-02 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο PER.2.3

Διάρκεια: 16 ώρες 300€
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στον Έλεγχο Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Ασφαλείας, Εγκαταστάτες, 
Συντηρητές, Χειριστές και Λειτουργούς Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων, καθώς και Ανεξάρτητους μηχανικούς.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται:

1. Όλοι οι τύποι ανυψωτικών μηχανημάτων

2. Κατάταξη των ανυψωτικών ως προς την επικινδυνότητα

3. Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων

4. Κρίσιμα σημεία ασφάλειας που ελέγχονται κατά την επι-
θεώρηση ανυψωτικών

5. Στοιχεία Μηχανολογίας:

•	 συρματόσχοινα, 

•	 αλυσίδες, 

•	 τροχαλίες, 

•	 συγκολλήσεις ρουλεμάν, 

•	 ιμάντες κ.λπ.

6. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

7. Ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα

8. Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων 
Ανυψωτικών Μηχανημάτων 

•	 Λιμενικοί Γερανοί,

•	 Οικοδομικοί Γερανοί, 

•	 Γερανογέφυρες, 

•	 Καλαθοφόρα,

•	 Αυτοκινούμενοι Γερανοί, 

•	 Περονοφόρα, 

•	 Αλυσοβαρούλκα κ.α.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

30-31 Μαϊου ‘17 Αθήνα ANY.2.1

08-09 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη ANY.2.2

19-20 Δεκεμβρίου ‘17 Ηράκλειο ANY.2.3

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΦΕΚ 1186Β/25-08-2003

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για 
την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στην Επιθεώρηση 
Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική 
Νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην Υ.Α.15085/593 (ΦΕΚ 
1186Β/25 8-2003).

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Ασφαλείας, Τεχνικούς 
Συντήρησης, εγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές, επιθεωρη-
τές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και 
ανεξάρτητους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν 
βασικές γνώσεις στις προδιαγραφές ελέγχου και ασφαλείας 
Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και δημόσιους λειτουρ-
γούς επιφορτισμένους με τον έλεγχο και την επαλήθευση 
Ανυψωτικών.

Παρουσιάζονται και αναλύονται:

1. Όλοι οι τύποι ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημά-
των έργου (ΙΡΑ. 15085)

2. Κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητα

3. Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων

4. Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση

5. Προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση – απο-
κατάσταση βλαβών

6. Στοιχεία Μηχανολογίας (συγκολλήσεις, συρματόσχοι-
να, ρουλεμάν κ.λπ.)

7. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

8. Ισχύουσα νομοθεσία

9. Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων 
Ανυψωτικών (Γερανογέφυρες, Κινητοί Γερανοί, 
Περονοφόρα, Αντλίες Σκυροδέματος, Καλαθοφόρα, 
Αλυσοβαρούλκα κ.α.)

10. Εξοπλισμός αρτάνης (συρματόσχοινα, σχοινιά, αλυσί-
δες, κρίκοι, κ.α.)

11. Παραδείγματα αστοχιών

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 100 ώρες 
και απαρτίζεται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Μετά το 
τέλος του θεωρητικού μέρους και την ολοκλήρωση γρα-
πτών εξετάσεων ακολουθεί πρακτική άσκηση (έλεγχοι σε 
όλους τους τύπους μηχανημάτων).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεωρητή με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Δίδεται επιπλέον Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

24-28 Απριλίου ‘17 Αθήνα ΑΝΥ.5.1

12-16 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη ΑΝΥ.5.2

13-17 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα ΑΝΥ.5.1.2

Διάρκεια: 100 ώρες 1.400€
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στη 
νομοθεσία και σε ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν τους 
ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες κλίμακες.

Απευθύνεται κυρίως σε Μηχανικούς ανώτατης ή ανώτερης 
εκπαίδευσης, σε Τεχνικούς Ασφαλείας, σε εταιρείες και επαγ-
γελματίες του χώρου των ανελκυστήρων, καθώς σε πρόσω-
πα εκτός του τεχνικού κλάδου, τα οποία επιθυμούν ενημέ-
ρωση για ειδικά θέματα σχετικά με τους ανελκυστήρες.

Κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται:

1. Παρουσίαση της Ισχύουσας Νομοθεσίας στην Ελλάδα 
για τους ανελκυστήρες:

•	 ΦΕΚ 815Β/11-09-1997

•	 ΦΕΚ 2604Β/22-12-2008

2. Ανάλυση των προτύπων ΕΝ 81.1 & 2 + Α3/2009:

•	 Παρουσίαση των προτύπων ΕΝ 81.1& 2

•	 Ανάλυση των τροποποιήσεων που εισάγει η ανα-
θεώρηση Α3

•	 Ανάλυση των μεθόδων και διαδικασιών τελικού 
ελέγχου υδραυλικών & μηχανικών ανελκυστήρων

3. Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ 81.80 
σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας και τον εκσυγ-
χρονισμό των υφιστάμενων (παλιών) ανελκυστήρων

4. Παρουσίαση των προδιαγραφών για ανελκυστήρες για 
χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)

•	 Απαιτήσεις Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

•	 Οδηγίες Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ

•	 Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 81.70)

5. Κυλιόμενες Κλίμακες: Εισαγωγή στα πρότυπα ΕΝ 115:

•	 Ανάλυση του προτύπου EN 115-1:2008 + A1/2010 
για την κατασκευή, εγκατάσταση και έλεγχο των 
νέων κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων

•	 Παρουσίαση του προτύπου Final Draft prEN 115-
2/2010 για με τη βελτίωση της ασφάλειας των υφι-
στάμενων κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποί-
ηση TÜV AUSTRIA ACADEMY. Σε περίπτωση αποτυχίας ή 
μη συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης.

22-24 Μαρτίου ‘17 Αθήνα ANΕ.3.1

22-24 Μαίου’17 Θεσσαλονίκη ΑΝΕ.3.2

28-30 Σεπτεμβρίου ‘17 Ηράκλειο ANΕ.3.3

12-14 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα ΑΝΕ.3.1.2

Διάρκεια: 18 ώρες 550€



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

73

ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

06-07 Απριλίου ‘17 Αθήνα ATEX.2.1

30-31 Μαϊου ‘17 Ηράκλειο ATEX.2.3

14-15 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα ATEX.2.1.2

03-04 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη ATEX.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε Στελέχη της 
Βιομηχανίας που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση των με-
θόδων της «Αντιεκρηκτικής Προστασίας» και την αποφυγή 
δημιουργίας «Επικίνδυνων Ατμοσφαιρών», καθώς και στους 
Τεχνικούς Ασφαλείας διαφόρων ειδικοτήτων που καλούνται 
να εκτιμήσουν τους κινδύνους για να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν σε περιπτώσεις 
δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών. Επιπρόσθετα, μπορεί 
να καλύψει όχι μόνο τις «μαθησιακές ανάγκες» του μηχα-
νικού που καλείται να παρακολουθήσει την εφαρμογή της 
προδιαγραφής σε μία αντιεκρηκτική εγκατάσταση, αλλά και 
να παραλάβει το έργο.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Παραγωγής, Μηχανικούς 
Μεταλλείων, Μηχανικούς Εργοταξίων, Χημικούς 
Βιομηχανίας & Ναυτιλίας, Μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού, 
Τεχνικούς Ασφαλείας, Στρατιωτικούς.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρουσιάζονται αναλυτικά:

•	 Ορισμοί & θεωρητικό υπόβαθρο «Εκρήξιμης 
Ατμόσφαιρας»

•	 Αποσαφήνιση όρων που χρησιμοποιούνται στην μεθο-
δολογία ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  με αντίστοιχη 
πλαισίωση από πίνακες και ανάλογο υλικό για τις στα-
θερές αυτές.

•	 Παροχή πληροφοριών για τα «ενεργειακά groups» και 
τις «Θερμοκρασιακές κλάσεις» των επικίνδυνων για 
έκρηξη αερίων.

•	 Ανάλυση των «Πηγών Ανάφλεξης»

•	 Εκτενής αναφορά στον ορισμό των «Ζωνών Επικίνδυνης 
Περιοχής» με παροχή πληροφοριών επάνω σε ειδικότε-
ρες εφαρμογές στη βιομηχανία

•	 Αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων μορφών αντι-
εκρηκτικών συσκευών, της μεθόδου «σήμανσης» και 
ονοματολογίας των διαφόρων συσκευών αντιεκρηκτι-
κής προστασίας με εκτενή αναφορά στη νομοθεσία και 
τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή τέτοιων συ-
σκευών.

•	 Ιστορική αναφορά στους οργανισμούς, τη νομοθεσία, 
και τα πρότυπα που διέπουν την πιστοποίηση των συ-
σκευών αντιεκρηκτικής προστασίας.

•	 Αναφορά στις Ευρωπαϊκές οδηγίες ATEX 100a & ATEX 
137 και στην Εθνική Νομοθεσία

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ | PED

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τον 
έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοχείων πίεσης.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Τεχνίτες οι 
οποίοι ασχολούνται με δοχεία πίεσης.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται λόγοι αστοχιών 
των δοχείων πίεσης και παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου 
και επιθεώρησης. Επίσης καλύπτεται η εκτίμηση κινδύνου 
στη λειτουργία των δοχείων πίεσης και γίνεται αναφορά - 
ανάλυση των εθνικών κανονισμών και διεθνών προτύπων 
για τον περιοδικό έλεγχο και την πιστοποίηση των δοχείων 
πίεσης

Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται:

•	 Απλά Δοχεία Πίεσης - Εξοπλισμός υπό πίεση (ταξινό-
μηση εξοπλισμού, δοχεία, σωληνώσεις, εξαρτήματα 
ασφάλειας, εξαρτήματα υπό πίεση, απαιτήσεις ασφάλει-
ας εξοπλισμού, σχεδιασμός, δοκιμές-έλεγχοι-συχνότητα 
επανελέγχων)

•	 Έλεγχος Συγκολλήσεων Δοχείων για διεισδυτικά υγρά 
και μαγνητικά σωματίδια (διαδικασία πιστοποίησης, εξέ-
ταση τύπου, δήλωση πιστότητας, πιστοποιητικό καταλ-
ληλότητας)

•	 Ατμολέβητες (υλικά κατασκευής, έλεγχος και δοκιμασί-
ες, συστήματα ασφάλειας, υδραυλικές δοκιμές, πιστο-
ποιητικό καταλληλότητας)

•	 Γενικά για το υγραέριο (χαρακτηριστικά, δεξαμενές 
υγραερίου, συντήρηση και έλεγχος δεξαμενών) 

•	 Φυσικό Αέριο - Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (χαρακτη-
ριστικά, εξόρυξη-αποθήκευση-διανομή, χρήση στους 
ατμολέβητες, δεξαμενές φυσικού αερίου)

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμε-
τέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασική γνώση όσον αφορά 
στις απαιτήσεις σχετικά με τα δοχεία πίεσης και τις βασικές 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Εξοπλισμό 
υπό Πίεση (97/23/ΕΚ - PED), με την οποία εναρμονίστηκε 
η ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 16289/330/1999 (ΦΕΚ 
Β’987/27.05.1999).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

20-21 Απριλίου ‘17 Ηράκλειο PED.2.3

18-19 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη PED.2.2

14-15 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα PED.2.1

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ | WELDING TECHNOLOGY

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την 
εισαγωγή στην τεχνολογία συγκολλήσεων.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Τεχνίτες οι 
οποίοι ασχολούνται με συγκολλήσεις.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

•	 Βασικές αρχές συγκόλλησης τόξου, 

•	 Ιδιότητες μετάλλου συγκόλλησης και ελαττώματα,

•	 Μέθοδοι συγκόλλησης τόξου,

•	 Βασικά υλικά,

•	 Σχεδιασμός συγκολλητών συνδέσεων - συμβολισμός 
συγκολλήσεων,

•	 Σφάλματα συγκόλλησης - πιθανά αίτια,

•	 Οπτικός έλεγχος - NDT,

•	 Πρότυπα πιστοποίησης - Ανάλυση WPS

Επίσης, παρουσιάζονται διαδικασίες συγκόλλησης για ειδικά 
υλικά με εφαρμογή στην ενεργειακή και χημική βιομηχανία 
καθώς και στη ναυτιλία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει περιγραφή των βα-

σικών μεθόδων ΜΚΕ/NDT (Μη Καταστροφικών Ελέγχων / 
Non Destructive Testing) για την ανίχνευση και αξιολόγηση 
των σφαλμάτων, περιλαμβάνει αναφορά – ανάλυση των δι-
εθνών προτύπων για την πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλ-
λησης και συγκολλητών.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμε-
τέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια βασική γνώση σχετικά με 
διαδικασίες συγκόλλησης με τήξη, οι οποίες χρησιμοποιού-
νται ευρέως στις περισσότερες βιομηχανικές – κατασκευαστι-
κές εφαρμογές.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

11-12 Μαϊου ‘17 Αθήνα SY.2.1

23-24 Μαϊου ‘17 Θεσσαλονίκη SY.2.2

13-14 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο SY.2.3

10-11 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα SY.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ύλες και τα 
είδη από τα οποία μπορούν να υπάρξουν κίνδυνοι για το 
περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία 
ανθρώπων και ζώων, καθώς και για τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια.

Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται στη φύση, στις ιδιότητες ή στις 
συνθήκες μεταφοράς των παραπάνω υλών και ειδών (πίεση 
και θερμοκρασία).

Για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας 
κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες και να διασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 
για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με τους υφιστάμενους κανονισμούς 
που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, συ-
μπεριλαμβανομένων όλων των μέσων μεταφοράς (ICAO, 
IMDG Code, ADR, RID).

Επιπρόσθετα, στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος περιλαμβάνονται:

1. η ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

2. οι προδιαγραφές των συσκευασιών και των οχημάτων 
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

3. τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που εμπλέκεται 
στις μεταφορικές δραστηριότητες, 

4. όλες οι εξειδικευμένες απαιτήσεις σχετικά με τη φόρτω-
ση, εκφόρτωση και διαχείριση των επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

04-05 Μαίου ‘17 Αθήνα TDG.2.1

27-28 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα TDG.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

77

ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | HAZOP

15-16 Ιουνίου ‘17 Αθήνα HAZOP.2.1

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα HAZOP.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 450€

Η Μελέτη Κινδύνων και Λειτουργικότητας (HAZOP Study) 
έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
τις λειτουργικές παρεκκλίσεις της διεργασίας, εξασφαλίζο-
ντας την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των συστημάτων 
ασφάλειας και ελέγχου της διεργασίας αποτρέποντας την εμ-
φάνιση καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ατύ-
χημα μεγάλης έκτασης. Η διαδικασία της Μελέτης Κινδύνων 
και Λειτουργικότητας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των 
πιθανών πηγών κινδύνου και των ενδεχόμενων προβλημά-
των κατά τη λειτουργία της διεργασίας που οφείλονται σε 
ελλιπή σχεδιασμό ή/και ανθρώπινο λάθος.

Σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Μελέτης Κινδύνων και 
Λειτουργικότητας αποτελεί το γεγονός ότι η αποκτώμενη 
γνώση κατά τη δομημένη και συστηματική προσέγγιση της 
διαδικασίας εντοπισμού των πηγών κινδύνων και των προ-
βλημάτων κατά τη λειτουργία της διεργασίας, είναι η βάση 
για τις προτάσεις αποτελεσματικών μέτρων μείωσης τους. 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της Μελέτης Κινδύνων και 
Λειτουργικότητας είναι το «στάδιο της εξέτασης» κατά τη δι-
άρκεια του οποίου μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας υπό 
την καθοδήγηση ενός έμπειρου επικεφαλή, εξετάζει όλα τα 
επί μέρους τμήματα του σχεδιασμού της διεργασίας ή των 
διαφορετικών συστημάτων που την απαρτίζουν. 

Κατά το στάδιο της εξέτασης προσδιορίζονται οι ενδεχόμε-
νες αποκλίσεις της διεργασίας από το βασικό σχεδιασμό της. 
Η Μελέτη Κινδύνων και Λειτουργικότητας αποτελεί βασικό 
στοιχείο ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού μιας διεργασίας, 
ενσωματώνοντας τις διεπιστημονικές εμπειρίες των μελών 
της ομάδας εκπόνησης της μελέτης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 
για να παρέχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις 
στα μέλη των ομάδων εκπόνησης Μελετών Κινδύνων και 
Λειτουργικότητας (HAZOP Study) στη χημική και πετροχη-
μική βιομηχανία. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την περιγρα-
φή και την εφαρμογή των μεθόδων για τον εντοπισμό των 
κινδύνων και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των βιομηχανι-
κών εγκαταστάσεων, την παρουσίαση των εξειδικευμένων 
προσόντων των ομάδων εκπόνησης των μελετών HAZOP, 
καθώς επίσης και την απαιτούμενη τεκμηρίωση της όλης 
διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αποτελε-
σματικότητα των μελετών HAZOP, όπως απαιτείται από τις 
πολιτικές διαχείρισης της ασφάλειας διεργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Πρώτες βοήθειες είναι το σύνολο των πράξεων – ενεργειών, 
οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται με επιδεξιότητα, σε περι-
πτώσεις κακώσεως ή ξαφνικής ασθένειας, με την χρησιμο-
ποίηση των διαθέσιμων εκείνη την στιγμή, υλικών.

Σκοπός τού να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, είναι: 

•	 η διατήρηση του πάσχοντα στην ζωή, 

•	 η μη χειροτέρευση της καταστάσεώς του, και 

•	 η όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάρρωσή του.

Δεν πρέπει βέβαια ποτέ να ξεχνάμε ότι στην ουσία και ιδι-
αιτέρως όταν πρόκειται για σοβαρό  περιστατικό, ο ρόλος 
εκείνου που παρέχει τις Πρώτες Βοήθειες, είναι να διατη-
ρήσει σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση τον πάσχο-
ντα, μέχρι να τον αναλάβει κάποιος γιατρός ή μέχρι να με-
ταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Για τον λόγο αυτό, 
σημαντικότερη θέση μέσα στην παροχή τού συνόλου των 
Πρώτων Βοηθειών, κατέχει η πάρα πολύ ΓΡΗΓΟΡΗ κλήση 
του ασθενοφόρου ή εν πάση περιπτώσει, η γρήγορη και όσο 
το δυνατόν ασφαλέστερη μεταφορά του τραυματία σε νοσο-
κομειακή μονάδα.  

Απευθύνεται σε εργαζομένους επιχειρήσεων, οργανισμών, 
βιομηχανιών, τραπεζών, επιχειρήσεων τροφίμων, ξενοδοχει-

ακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
αλλά και σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στις πρώτες βο-
ήθειες.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύο-
νται, σε συνδυασμό με πρακτική εκπαίδευση, τα παρακάτω:

1. Αεραγωγός - Θέση ασφαλείας

2. Κατάγματα - Εξαρθρώσεις - Κολάρα  

3. Λιποθυμία

4. Ρινορραγία

5. Πνιγμονή

6. Οδοντορραγία - Εγκαύματα

7. Φαρμακεία - Τραύματα

8. Ακινητοποίηση σε φορείο

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

Στην τιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνεται 
και το κόστος του βιβλίου πρώτων βοηθειών.

08-09 Ιουνίου ‘17 Αθήνα FAW.2.1

11-12 Δεκεμβρίου’17 Αθήνα FAW.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 180€
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ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ BLS-AED | ERC

06-07 Ιουλίου ‘17 Αθήνα BLS.1.1

19-20 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα BLS.1.1.2

Διάρκεια: 6 ώρες 130€

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (BLS-AED) περιλαμ-
βάνει τη βασική γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. 
Αυτές μπορεί να είναι: μια απειλητική καρδιακή προσβολή, 
αιφνίδια κατάρρευση, σοβαρή αιμορραγία και πνιγμονή 
(σταμάτημα της αναπνοής από ξένο σώμα, που αποφράζει 
τη δίοδο του αέρα προς τους πνεύμονες). 

Η εκπαίδευση BLS-AED, είναι η μοναδική αναγνωρισμένη 
εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από το Ελληνικό κράτος 
(Φ.Ε.Κ. 219/22-02.2007, Τεύχος Β’). 

Η συχνή επανεκπαίδευση του παρόχου πρώτων βοηθειών 
κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι πάντα ενήμερος για τα 
καινούργια δεδομένα, αλλά και για να διατηρεί το επίπεδο 
των γνώσεων και της ετοιμότητας του υψηλό.

Στόχος λοιπόν, του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση των 
συμμετεχόντων, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν πρώτες 
βοήθειες, τόσο στο χώρο εργασίας τους άλλα και γενικότερα 
όπου υπάρχει ανάγκη για άμεση παροχή πρώτων βοηθειών. 

Απευθύνεται σε εργαζομένους επιχειρήσεων, οργανισμών, 
βιομηχανιών, τραπεζών, επιχειρήσεων τροφίμων, ξενοδοχει-
ακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, εμπορικών κέντρων, 

αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
αλλά και σε όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στις πρώτες βο-
ήθειες.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται και αναλύο-
νται, σε συνδυασμό με πρακτική εκπαίδευση, τα παρακάτω:

•	 Καρδιοπνευμονική (ΚΑΡΠΑ BLS/AED-ERC)

•	 Θέση ασφαλείας

•	 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το ERC 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY και ERC.



|  κατεβάστε το πρόγραμμα στο www.tuvaustriahellas.gr ή καλέστε μας στο 210 5220920 για περισσότερες πληροφορίες80

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΕ ΜΑΖΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη του αθλητισμού 
τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο 
έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες ανθρώπων όλων των ηλικιών 
να κατακλύζουν καθημερινά τους χώρους άθλησης είτε ως 
συμμετέχοντες είτε ως θεατές. Δυστυχώς μεγάλης κλίμακας 
ατυχήματα έχουν συμβεί σε τέτοιους χώρους με αποτελέ-
σματα πολλές φορές τραγικά. Ατυχήματα όπως μια κατάρ-
ρευση κερκίδας, θεατές που ποδοπατήθηκαν λόγω συνω-
στισμού ή μία πυρκαγιά συνέβησαν τα τελευταία χρόνια σε 
χώρους άθλησης οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε μα-
ζικές απώλειες υγείας αλλά και ζωής. 

Κάθε μέλος λοιπόν της υγειονομικής ομάδας που καλύπτει 
ένα αθλητικό γεγονός με μεγάλο αριθμό αθλητών ή και θε-
ατών, θα πρέπει πάντοτε να έχει στο νου του ότι υπάρχει η 
πιθανότητα πρόκλησης ενός τέτοιου ατυχήματος. Στη περί-
πτωση αυτή όπου η ανάγκη για επείγουσα φροντίδα ξεπερ-
νά τους διαθέσιμους πόρους, ΕΣΥ ίσως είσαι το άτομο που 
θα χρειαστεί να κάνει τη Διαλογή (Triage) των τραυματιών 
και να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά τους στο νοσο-
κομείο. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν μία τόσο επείγουσα κα-
τάσταση απαιτείται σχεδιασμός, εξοπλισμός αλλά και ειδική 
εκπαίδευση. 

Αυτός είναι και ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
EM.TR.A.S.E. Να εφοδιάσει δηλαδή κάθε μέλος της υγειονο-

μικής ομάδας με τις απαραίτητες γνώσεις τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσει να αντα-
πεξέλθει με επιτυχία σε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό 
έργο όπως είναι η Διαλογή των τραυματιών ενός μαζικού 
ατυχήματος σε χώρους άθλησης και όχι μόνο. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται:

•	 Γενικά για τα Μαζικά Ατυχήματα σε χώρους άθλησης

•	 Διαλογή (triage)

•	 Διαφοροποίηση Διαλογής Παιδιών έναντι Ενηλίκων 
Jump START TRIAGE

•	 Διαλογή σε Ειδικές Καταστάσεις

•	 Επίθεση με Ραδιοβιοχημικά Όπλα σε Χώρους Άθλησης 
(η στρατιωτική προσέγγιση)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το 
E.C.O.S.E.P (Ευρωπαϊκό Κολέγιο Αθλητιάτρων) και μοριο-
δοτείται με 6 μόρια (credits) συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαί-
δευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY και E.C.O.S.E.P.

19 Μαίου ‘17 Αθήνα EMTRASE.1.1

08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα EMTRASE.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 280€
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ & ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ 
ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ETAG 004

02-03 Μαρτίου ‘17 Αθήνα INSW.2.1

07-08 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη INSW.2.2

05-06 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα INSW.2.1.2

10-11 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη INSW.2.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€

Για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων 
στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και έχουν 
τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ για τα δημόσια έργα, μια σει-
ρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που 
αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και 
χρήση των υλικών. Το γεγονός αυτό καθιστά υποχρεωτική 
την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνι-
κών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε 
δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών, καθώς και των τεχνι-
τών θερμομόνωσης, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει και 
σχετική ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή 
καταρτισμένου και πιστοποιημένου συνεργείου. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες οι συμβα-
τικές μεθοδολογίες θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων, 
καθώς και η εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης, που αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση 
για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, 
σε νέα και υφιστάμενα κτήρια. Η νέα αυτή κατασκευαστική 
πρακτική εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδι-
κών απαιτήσεων, άγνωστων στην πλειοψηφία του τεχνικού 
κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα 
και την ασφάλεια της κατασκευής. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται 
υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

•	 Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας 
αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα εθνικά πρότυπα 
& κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδιαστικά 
πολύπλοκα θέματα θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων. 

•	 Ο κατασκευαστής μηχανικός, έχει τη δυνατότητα να 
κοστολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθε-
τες εργασίες του τεχνικού προσωπικού θερμομόνωσης 
εξωτερικών τοίχων, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές 
που θέτουν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί. 

•	 Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολο-
γήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας 
και τη συμβατότητά της με τα εθνικά πρότυπα & κανονι-
σμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλα-
βής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που 
τα πρότυπα ορίζουν. 

•	 Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα σοβαρό επαγγελ-
ματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και 
ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντι-
κείμενο της θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ 
& DIN 4108

23-24 Μαρτίου ‘17 Αθήνα INSR.2.1

28-29 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη INSR.2.2

09-10 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα INSR.2.1.2

13-14 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη INSR.2.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€

Για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης δωμάτων και στε-
γών στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και 
έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια 
σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που 
αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και 
χρήση των υλικών. Το γεγονός αυτό καθιστά υποχρεωτική 
την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνι-
κών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε 
δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών, καθώς και των τεχνι-
τών θερμομόνωσης, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει και 
σχετική ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή 
καταρτισμένου και πιστοποιημένου συνεργείου. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες οι συμβατικές 
μεθοδολογίες θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών, για την 
επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα 
και υφιστάμενα κτήρια. Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές 
πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων 
κτηριακής παθολογίας που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών 
λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλει-
οψηφία του τεχνικού κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυ-
χία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται 
υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

•	 Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας 
αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα εθνικά πρότυπα 
και κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδια-
στικά πολύπλοκα θέματα θερμομόνωσης δωμάτων και 
στεγών. 

•	 Ο κατασκευαστής μηχανικός έχει τη δυνατότητα να κο-
στολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες 
εργασίες του τεχνικού προσωπικού θερμομόνωσης δω-
μάτων και στεγών, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές 
που θέτουν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί. 

•	 Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολο-
γήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας 
και τη συμβατότητά της με τα εθνικά πρότυπα και κανο-
νισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλα-
βής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που 
τα πρότυπα ορίζουν. 

•	 Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα σοβαρό επαγγελ-
ματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και 
ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντι-
κείμενο της θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.
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ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ

Για τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων και στε-
γών στα κτίρια, έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛ.Ο.Τ και 
έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια 
σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που 
αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και 
χρήση των υλικών. Το γεγονός αυτό καθιστά υποχρεωτική 
την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνι-
κών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε 
δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών, καθώς και των τεχνι-
τών στεγανοποίησης, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει και 
σχετική ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή 
καταρτισμένου και πιστοποιημένου συνεργείου. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες οι συμβατι-
κές μεθοδολογίες στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών. 

Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την απο-
φυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας, 
που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδι-
κών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλειοψηφία του τεχνικού 
κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα 
και την ασφάλεια της κατασκευής. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται 
υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

•	 Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας 
αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα εθνικά πρότυπα 
και κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδια-
στικά πολύπλοκα θέματα στεγανοποίησης δωμάτων και 
στεγών. 

•	 Ο κατασκευαστής μηχανικός έχει τη δυνατότητα να κο-
στολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες 
εργασίες του τεχνικού προσωπικού στεγανοποίησης 
δωμάτων και στεγών, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές 
που θέτουν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί. 

•	 Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολο-
γήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας 
και τη συμβατότητά της με τα εθνικά πρότυπα και κανο-
νισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλα-
βής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που 
τα πρότυπα ορίζουν. 

•	 Ο τεχνίτης στεγανοποίησης αποκτά ένα σοβαρό επαγ-
γελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας 
και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο 
αντικείμενο της στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.

19-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα SR.2.1

23-24 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη SR.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΟΔΥ ΤΕΕ

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα DCW.2.1

11-12 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη DCW.2.2

Διάρκεια: 16 ώρες 350€

Τα συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, τσιμεντοσα-
νίδες και πλάκες ορυκτών ινών, αποτελούν μια εναλλακτι-
κή επιλογή θερμομόνωσης των κτιρίων, σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ και το Ν.3661/08/2008, καθώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή επενδύσεων τοίχων, 
εσωτερικών χωρισμάτων & οροφών, ενώ παράλληλα με 
την ενεργειακή αναβάθμιση μπορούν να εξασφαλίζουν και 
άλλα σημαντικά λειτουργικά χαρακτηρίστηκα (πυροπροστα-
σία, καλύτερη ακουστική & ηχομόνωση). Το γεγονός αυτό 
καθιστά υποχρεωτική την κατάρτιση και πιστοποίηση επί 
των συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών όλων 
των εμπλεκομένων σε δημόσια έργα μηχανικών και τεχνι-
τών, καθώς και τεχνιτών ξηράς δόμησης που αναλαμβάνουν 
έργα του δημοσίου. 

Στο πρόγραμμα αναλύονται οι μεθοδολογίες κατασκευής 
συστημάτων ξηράς δόμησης παρέχοντας τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε τεχνικές λεπτομέ-
ρειες. Παρουσιάζονται κατασκευαστικές πρακτικές για την 
αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτιριακής παθολο-
γίας, που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και 
ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουρ-
γικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέχεται 
υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad. 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

•	 Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας 
αναλυτικών προδιαγραφών και την ευχέρεια να επιλύ-
σει σχεδιαστικά πολύπλοκα θέματα με χρήση συστημά-
των ξηράς δόμησης. 

•	 Ο κατασκευαστής μηχανικός, έχει τη δυνατότητα να κο-
στολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες 
εργασίες του τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με της 
ορθές πρακτικές που θέτουν τα εθνικά πρότυπα και οι 
κανονισμοί. 

•	 Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολο-
γήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας 
και τη συμβατότητά της με τα εθνικά πρότυπα και κανο-
νισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλα-
βής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που 
τα πρότυπα ορίζουν. 

•	 Ο τεχνίτης Ξηράς Δόμησης αποκτά ένα σοβαρό επαγ-
γελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας 
και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην 
εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
ISO 22000:2005
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 22000, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και 
τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών 
Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 
22000 και ISO 19011. 

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε 
οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, Υπευθύνους 
και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, Μέλη της Ομάδας 
Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων και άλλους ενδιαφερόμενους που 
επιθυμούν να καταρτιστούν σε Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του 
Προτύπου EN ISO 22000:2005 και το βασικό νομοθετικό 
πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων, οι απαιτήσεις της 
προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα 
στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων, η με-
θοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παρα-
δείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμε-

τέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005, θα μπορούν να διεξάγουν 
Εσωτερικές Επιθεωρήσεις βάσει των απαιτήσεων του προτύ-
που EN ISO 22000:2005, θα μπορούν να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
βάσει του EN ISO 22000:2005 και τέλος θα αποκτήσουν 
εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων – με-
λετών και ασκήσεων.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανα-
γνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή 
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστο-
ποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

24-25 Απριλίου ‘17 Μυτιλήνη 22.2.4

08-09 Μαίου ‘17 Αθήνα 22.2.1

08-09 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.2.2

08-09 Μαίου ‘17 Ηράκλειο 22.2.3

14-15 Σεπτεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.2.2.2

19-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 22.2.1.2

13-14 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 22.2.3.2

28-29 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.2.2.3

07-08 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 22.2.1.3

Διάρκεια: 16 ώρες 350€



|  κατεβάστε το πρόγραμμα στο www.tuvaustriahellas.gr ή καλέστε μας στο 210 5220920 για περισσότερες πληροφορίες90

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
ISO 22000:2005
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για 
τους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου EN ISO 22000:2005.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων ΔΑΤ, 
Στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε 
κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, Υπευθύνους και Συντονιστές 
Ασφάλειας Τροφίμων, Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας 
Τροφίμων, Συμβούλους ΣΔΑΤ και άλλους ενδιαφερόμενους 
(Φορείς Ελέγχους, Επιστημονικούς Συνεργάτες κλπ).

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN 
ISO 22000:2005, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδο-
λογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων.

Παρουσιάζονται οι αρχές HACCP, η διαδικασία εγκατάστα-
σης ενός ΣΔΑΤ, τα προαπαιτούμενα για την ασφάλεια των 
τροφίμων, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις της προδιαγρα-
φής ISO/TS ISO22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχει-
ρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει επίσης το βασικό νο-
μοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων και πε-
ριλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, 
ασκήσεις προσδιορισμού προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
και ΚΣΕ, ασκήσεις επιθεώρησης.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του 
προτύπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών και προφορι-
κών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής 
Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY και δίνεται σε 
όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγ-
ματική επιθεώρηση.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση 
Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η 
δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου εκπαιδευ-
τικού προγράμματος.

20-24 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο 22.5.3

03-07 Απριλίου ‘17 Μυτιλήνη 22.5.4

22-26 Μαίου ‘17 Αθήνα 22.5.1

22-26 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.5.2

18-22 Σεπτεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.5.2.2

16-20 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα 22.5.1.2

04-08 Δεκεμβρίου ‘17 Ηράκλειο 22.5.3.2

04-08 Δεκεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη 22.5.2.3

11-15 Δεκεμβρίου ‘17 Αθήνα 22.5.1.3

Διάρκεια: 40 ώρες 680€
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάλυση 
και ερμηνεία των απαιτήσεων του Κανονισμού 1169/2011. 

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα επεξηγεί όλο το νο-
μοθετικό πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού για 
τα προσυσκευασμένα και μη προσυσκευασμένα τρόφιμα 
(αναγραφή αλλεργιογόνων, προσθέτων, διατροφική δήλω-
ση κ.α).

Επιπλέον επεξηγούνται οι Ισχυρισμοί διατροφής που δια-
τυπώνονται στα τρόφιμα (Κανονισμός 1924/2006), καθώς 
και οι συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής όπως επίσης και 
αναλύονται τα περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών 
(nutrient profiles).

Τέλος, αναλύονται και κατηγοριοποιούνται οι ισχυρισμοί 
υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 432/2012 καθώς και εξη-
γούνται οι ειδικοί όροι χρήσης των ισχυρισμών υγείας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξηγείται και η Διαδικασία για 
την έγκριση ή απόρριψη των ισχυρισμών υγείας καθώς και η 
Επιστημονική Αξιολόγηση των ισχυρισμών υγείας. 

Επιπλέον γίνεται παρουσίαση όλων τα ηλεκτρονικά εργαλεί-
ων - βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 
ισχυρισμούς υγείας.

Επίσης αναλύονται οι περιπτώσεις κάθετων προσεγγίσεων 

για ειδικούς κανόνες επισήμανσης για συγκεκριμένες κατη-
γορίες τροφίμων. 

Περιλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις για τρόφιμα 
ζωικής & φυτικής προέλευσης, καθώς και νερών και ποτών 
(κρασί, αλκοολούχα ποτά).

Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε όλη την αλυσίδα τροφί-
μων που εμπλέκονται στη Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, 
Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, Μέλη 
της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους ΣΔΑΤ και 
άλλους ενδιαφερόμενους (Φορείς Ελέγχου, Επιστημονικούς 
Συνεργάτες, κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

16-17 Μαρτίου ‘17 Ηράκλειο LAB.2.3

30-31 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη LAB.2.2

24-25 Απριλίου ‘17 Μυτιλήνη LAB.2.4

27-28 Απριλίου ‘17 Αθήνα LAB.2.1

28-29 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα LAB.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRC

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, 
η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου BRITISH RETAIL 
CONSOTRIUM (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD 
SAFETΥ, issue 7.

Απευθύνεται σε:

•	 εταιρίες που είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστο-
ποιηθούν με BRC, 

•	 στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών 
μονάδων τροφίμων, 

•	 υπευθύνους και συντονιστές ασφάλειας τροφίμων, 

•	 μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων,  

•	 στελέχη εταιρειών που ελέγχουν ή/και επιβλέπουν την 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
(private label),

•	 συμβούλους  συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τρο-
φίμων.

Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκ-
δοσης του προτύπου και οι διαφορές με την προηγούμενη 
έκδοση, γίνεται σύντομη αναφορά στα υπόλοιπα BRC πρό-
τυπα (πχ BRC Iop),  παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφο-

ρές μεταξύ των GFSI αναγνωρισμένων προτύπων (BRC, FSSC 
22000), καθώς και η διαδικασία και οι απαιτήσεις επιθεώρη-
σης και πιστοποίησης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παρα-
δείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των 
προτύπων BRC, θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμό-
σουν και να αξιολογήσουν Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων 
βάσει των προτύπων BRC και τέλος θα αποκτήσουν εμπειρία 
πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

16-17 Μαρτίου ‘17 Αθήνα BRC.2.1

28-29 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη BRC.2.2

24-25 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο BRC.2.3

12-13 Σεπτεμβρίου ‘17 Μυτιλήνη BRC.2.4

04-05 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα BRC.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - IFS

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η 
δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου IFS  food, έκδοση 6 
– Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας 
των προϊόντων τροφίμων.

Απευθύνεται σε:

•	 εταιρίες που είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστο-
ποιηθούν με IFS, 

•	 στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών 
μονάδων τροφίμων, 

•	 υπευθύνους και συντονιστές ασφάλειας τροφίμων, 

•	 μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων,  

•	 στελέχη εταιρειών που ελέγχουν ή/και επιβλέπουν την 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
(private label),

•	 συμβούλους  συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τρο-
φίμων.

Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της ενημερωμένης έκδοσης 6 
[Απρίλιος 2014], γίνεται σύντομη παρουσίαση των διαφό-
ρων προτύπων IFS (IFS logistics, IFS Broker, IFS PAC secure), 
παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των GFSI 

αναγνωρισμένων προτύπων (BRC, FSSC 22000), καθώς και η 
διαδικασία και οι απαιτήσεις επιθεώρησης και πιστοποίησης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παρα-
δείγματα και μελέτες περιπτώσεων. 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των 
προτύπου IFS Food, θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμό-
σουν και να αξιολογήσουν Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων 
βάσει του προτύπων IFS και τέλος θα αποκτήσουν εμπειρία 
πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV 
AUSTRIA ACADEMY.

30-31 Μαρτίου ‘17 Θεσσαλονίκη IFS.2.2

27-28 Απριλίου ‘17 Αθήνα IFS.2.1

26-27 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο IFS.2.3

14-15 Σεπτεμβρίου ‘17 Μυτιλήνη IFS.2.4

05-06 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα IFS.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | FSSC 22000

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται το σχήμα πι-
στοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC 22000).

To FSSC 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστο-
ποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και 
βασίζεται στα πρότυπα ISO 22000, ISO 22003 και σε Τεχνικές 
Προδιαγραφές στον τομέα των προαπαιτούμενων και είναι 
πλήρως αναγνωρισμένο και αποδεκτό από τον GFSI (Global 
Food Safety Initiative).

Απευθύνεται σε: 

•	 Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών 
μονάδων τροφίμων που ήδη εφαρμόζουν ή έχουν τις 
βασικές γνώσεις του προτύπου ISO 22000 και επιθυ-
μούν την εφαρμογή του FSSC 22000, 

•	 Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων,

•	 Άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενημερω-
θούν για το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις της 
προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα 
στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων, οι 
πρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος FSSC 22000 και γίνεται 
σύντομη αναφορά στις απαιτήσεις του ISO 22000 καθώς και 
στη διαδικασία για την πιστοποίηση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παρα-
δείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

21 Ιουνίου ‘17 Αθήνα FS.1.1

28 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο FS.1.3

17 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη FS.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 180€
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GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V5

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωρι-
μία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πρότυπο 
GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V5.

Απευθύνεται σε στελέχη των παραγωγικών όσο και των τμη-
μάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, marketing, sales 
εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και σε συμβούλους 
επιχειρήσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•	 Γενική Παρουσίαση GLOBALG.A.P.

•	 Πρότυπο GLOBALG.A.P. (πεδίο Aquaculture).

•	 Είδη που πιστοποιούνται

•	 Επιλογές Option 1 και Option 2

•	 Ορισμοί Production Site, MHU, Major Must, Minor 
Must κλπ

•	 Βήματα Πιστοποίησης

•	 Επιθεώρηση & Επιθεωρήσεις Επιτήρησης

•	 Checklists (ανάλυση σημείων ελέγχου)

•	 Κυρώσεις από τη μη τήρηση των απαιτήσεων

•	 Traceability - Mass Balance - Logo Use

•	 GRASP

Παρόλη τη μεγάλη έκταση των απαιτήσεων του προτύπου 
GLOBALG.A.P. (πεδίο Aquaculture), οι συμμετέχοντες με την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποκτή-
σουν μια βασική εικόνα του προτύπου και των απαιτήσεων 
του.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

03 Ιουλίου ‘17 Αθήνα AQUA.1.1

21 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα AQUA.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚ 834/2007 ΚΑΙ 
ΕΚ 889/2008
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι αρχές, το περιε-
χόμενο και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 
834/2007 και 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας 
για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολο-
γικών προϊόντων.

Απευθύνεται σε:

•	 υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, 

•	 επιχειρηματίες ή/και επιχειρήσεις που επιθυμούν να πα-
ράγουν βιολογικά προϊόντα, 

•	 Γεωπόνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την 
ανάπτυξη, επίβλεψη και εφαρμογή συστήματος βασι-
σμένου στις αρχές της βιολογικής παραγωγής.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά 
με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής Νομοθεσίας 
για τη βιολογική παραγωγή, σε επίπεδο πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγής και πλήρη ενημέρωση σχετικά 
με τις απαιτήσεις της επισήμανσης των βιολογικών προϊό-
ντων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της 

βιολογικής παραγωγής καθώς και τις εξειδικευμένες απαι-
τήσεις που ισχύουν για κάθε παραγωγική κατεύθυνση ξε-
χωριστά, θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και 
να αξιολογήσουν συστήματα σύμφωνα με τις αρχές αυτές.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

29-31 Μαρτίου ‘17 Αθήνα BIO.3.1

16-18 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη BIO.3.2

28-30 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο BIO.3.3

03-05 Οκτωβρίου ‘17 Μυτιλήνη BIO.3.4

11-13 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα BIO.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 300€
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | AGRO 2.1-2.2 / 
GLOBALG.A.P.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαι-
τήσεις για τους Επιθεωρητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους 
Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όπως ορίζονται 
από την Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2 σε ισχύ.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επιθεωρητές Οργανισμών 
Πιστοποίησης, Γεωπόνους που ενδιαφέρονται να ασχολη-
θούν ή ασχολούνται με την ανάπτυξη, επίβλεψη Συστημάτων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Σπουδαστές/Απόφοιτους 
Γεωπόνους ή τμημάτων συναφών με τη Γεωργία που θα 
ήθελαν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση σχετικά 
με τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική 
Παραγωγή και να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του πρω-
τόκολλου GLOBALG.A.P.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις του 
προτύπου AGRO 2 και της κατευθυντήριας οδηγίας σε ισχύ, 
ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύ-
που GLOBALG.A.P. (έκδοση 5).

Καλύπτει τεχνικές προετοιμασίας και υλοποίησης επιθεω-
ρήσεων καθώς και παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώ-
σεων, ενώ περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξοικειώνουν 
τους εκπαιδευόμενους με τις απαιτήσεις των προτύπων και 
τις τεχνικές επιθεώρησης.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχο-
ντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, εφαρμόζουν 
και επιθεωρούν Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με το AGRO 
2 και πλήρη ενημέρωση για τις απαιτήσεις του προτύπου 
GLOBALG.A.P. σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις 
της Κατευθυντήριας Οδηγίας AGRO 2 για την 20ώρη κατάρ-
τιση στο πρότυπο AGRO 2 των Συμβούλων, Επιβλεπόντων 
και Επιθεωρητών.

21-23 Ιουνίου ‘17 Αθήνα AG2.3.1

04-06 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη AG2.3.2

10-12 Ιουλίου ‘17 Ηράκλειο AG2.3.3

18-20 Οκτωβρίου ‘17 Μυτιλήνη AG2.3.4

14-16 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα AG2.3.1.2

Διάρκεια: 24 ώρες 300€
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναλυ-
θούν και να κατανοηθούν οι έννοιες που αφορούν στην 
«Άμυνα Τροφίμων» και να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώ-
σεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου, για τον προσδιορισμό και τη μείωση των κινδύνων 
και των απειλών της ασφάλειας των τροφίμων, κατά την πα-
ραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή τους.

Απευθύνεται σε υπεύθυνους ασφάλειας τροφίμων εταιρειών 
της αλυσίδας τροφίμων, μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφί-
μων και ομάδας διαχείρισης κρίσεων, συμβούλους σχεδια-
σμού και ανάπτυξης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και 
σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα τροφίμων εν-
διαφέρεται να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από 
τις μεθοδολογίες σχεδιασμού, καθιέρωσης και εφαρμογής 
ενός σχεδίου για την «Άμυνα των τροφίμων».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•	 Έννοιες-ορισμοί της «Άμυνας Τροφίμων» & διαφορο-
ποίηση από την «Ασφάλεια Τροφίμων».

•	 Μελέτη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κιν-
δύνων

•	 Στοιχεία & περιεχόμενα σχεδίου παρακολούθησης και 
ελέγχου της «Άμυνας Τροφίμων»

•	 Outline the elements of a food defense team, plan, and 
policies and apply those elements in writing examples 
of food defense policies.

•	 Πλάνο επαλήθευσης και αξιολόγησης των σχεδίων 
«Άμυνας Τροφίμων»

•	 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων 
σχεδίων «Άμυνας Τροφίμων»

•	 Μέτρα και διαχείριση κρίσεων σχεδίων «Άμυνας 
Τροφίμων»

•	 Εργαλεία για την αποτίμηση υφιστάμενης γνώσεων και 
ανάγκες εκπαίδευσης και ενημέρωσης εργαζομένων

•	 Assess your current employee training program and 
prepare training sessions for employees on the topic of 
food defense.

•	 Παραδείγματα και ασκήσεις

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

10 Μαρτίου’17 Αθήνα FD.1.1

01 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη FD.1.2

14 Σεπτεμβρίου ‘17 Ηράκλειο FD.1.3

Διάρκεια: 8 ώρες 200€
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η απόκτηση 
των απαραίτητων γνώσεων για τον εντοπισμό πιθανών κατα-
στάσεων εκτάκτων αναγκών, ατυχημάτων και κρίσεων που 
μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων, 
την αξιολόγηση των συνεπειών τους, την καθιέρωση των μέ-
τρων πρόληψης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης τους.

Απευθύνεται σε υπεύθυνους ασφάλειας τροφίμων εταιρειών 
της αλυσίδας τροφίμων, μέλη της ομάδας ασφάλειας τρο-
φίμων και ομάδας διαχείρισης κρίσεων, συμβούλους σχε-
διασμού και ανάπτυξης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων 
και σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα τροφίμων 
ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια σφαιρική γνώση γύρω από 
τις μεθοδολογίες αποτίμησης κινδύνου και διαχείρισης κα-
ταστάσεων εκτάκτων αναγκών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•	 Ανάλυση πιθανών καταστάσεων εκτάκτων αναγκών & 
ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφά-
λεια των τροφίμων (πχ φυσικές καταστροφές, πτώση 
ρεύματος, δολιοφθοράς, βιοτρομοκρατίας, περιβαλλο-
ντικών επιμολύνσεων, κλπ)

•	 Πλάνο διαχείρισης κρίσεων

•	 Παραδείγματα και ασκήσεις

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε 
να μπορούν να εντοπίζουν πιθανές καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών, ατυχημάτων και κρίσεων που μπορεί να έχουν 
επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων, θα μπορούν να 
αξιολογούν της συνέπειες τους, να καθιερώνουν τα μέτρα 
πρόληψης και να σχεδιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

09 Μαρτίου’17 Αθήνα FCM.1.1

02 Ιουνίου ‘17 Θεσσαλονίκη FCM.1.2

15 Σεπτεμβρίου ‘17 Ηράκλειο FCM.1.3

Διάρκεια: 8 ώρες 200€
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (RISK ASSESSMENT) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επεξηγεί την ανάλυση και αξιο-
λόγηση επικινδυνότητας σε χημικούς και μικροβιολογικούς 
παράγοντες κινδύνου. Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος αναλύονται τα μοντέλα εκτίμησης της αξιο-
λόγησης της επικινδυνότητας σε χημικούς και μικροβιολογι-
κούς παράγοντες κινδύνου.

Απευθύνεται σε:

•	 εργαζόμενους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων που 
εμπλέκονται στην Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Συμβούλους ΣΔΑΤ, και 

•	 Φορείς Ελέγχου, 

•	 Επιστημονικούς Συνεργάτες, κλπ.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται και εξηγούνται οι 
χρήσεις όλων των τοξικολογικών δεικτών (ADI, TDI, ARfD, 
κ.α) που αφορούν τους χημικούς παράγοντες κινδύνου. 

Πραγματοποιούνται παραδείγματα εκτίμησης της διαιτητικής 
πρόσληψης χημικών παραγόντων κινδύνων καθώς και case 
studies από αναλύσεις μικροβιολογικών και χημικών παρα-
γόντων κινδύνου σε επιχειρήσεις τροφίμων και αναλύονται 

όλα τα ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
είναι χρήσιμα για την ανάλυση της επικινδυνότητας στις επι-
χειρήσεις τροφίμων. 

Επιπλέον αναλύονται οι νομοθετικές απαιτήσεις αναφορι-
κά με την ανάλυση επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις τροφί-
μων. Τέλος εξηγείται η χρήση της ανάλυσης επικινδυνότη-
τας στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

20-21 Απριλίου ‘17 Αθήνα RAF.2.1

02-03 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη RAF.2.2

01-02 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο RAF.2.3

26-27 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα RAF.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ | 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει την κάθετη νομοθεσία 
τροφίμων (κοινοτική και εθνική) και γίνεται εκτενής αναφο-
ρά στην ειδική νομοθεσία τροφίμων (ανάλογα με το είδος 
τροφίμου).

Απευθύνεται σε:

•	 εργαζόμενους σε όλη την αλυσίδα τροφίμων που 
εμπλέκονται στην Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, 

•	 Συμβούλους ΣΔΑΤ, και 

•	 Φορείς Ελέγχου, 

•	 Επιστημονικούς Συνεργάτες, κλπ. 

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος εξηγεί-
ται η αναγκαιότητα της τήρησης των νομοθετικών απαιτή-
σεων από τις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και ο ρόλος της 
επικαιροποίησης της νομοθεσίας στην επικαιροποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Αναλύονται και εξηγούνται οι βασικές νομοθεσίες που 
αφορούν τα τρόφιμα (ΚΑΝ 178/2002, ΚΑΝ 852/2004, ΚΑΝ 
2073/2005, ΚΑΝ 1881/2006 κ.α), καθώς και πώς μπορούν 
να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις τροφίμων. 

Επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά σε νομοθεσίες για ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων (ΚΑΝ 853/2004, 2568/1991 κ.α). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την ευρωπαϊκή αλλά 
και εθνική νομοθεσία. Κατά την διάρκεια του προγράμμα-
τος γίνεται επίδειξη όλων των διαδικτυακών εργαλείων που 
είναι χρήσιμα για την κάλυψη νομοθετικών απαιτήσεων κα-
θώς και πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

11-12 Μαίου ‘17 Αθήνα LEFO.2.1

25-26 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη LEFO.2.2

08-09 Ιουνίου ‘17 Μυτιλήνη LEFO.2.4

09-10 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο LEFO.2.3

09-10 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα LEFO.2.1.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί κομμάτι της ενότητας 
των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και 
αναλύει τις απαιτήσεις για τον επίσημο έλεγχο του μελιού σε 
παραγωγικές και τυποποιητικές εγκαταστάσεις.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους παραγωγικών 
και τυποποιητικών εγκαταστάσεων, χειριστές ή εμπλεκόμε-
νους στη διαχείριση του τελικού προϊόντος, Υπευθύνους και 
Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων σε αντίστοιχες επιχειρή-
σεις, Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους 
ΣΔΑΤ και άλλους ενδιαφερόμενους (Φορείς Ελέγχου, 
Επιστημονικούς Συνεργάτες κλπ).

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι θεματικές ενό-
τητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθε-
ση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή.

Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεση, τις φυσικές ιδιότητες, 
φυσικές μεταβολές, κατηγορίες μελιού, αλλοιώσεις και νο-
θεία. Αναλύονται θέματα επισήμανσης του μελιού με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία (1169/2011 – Κώδικας τροφίμων 
και Ποτών), κανόνες υγιεινής και τεχνολογίας μελιού, της γύ-
ρης και του βασιλικού πολτού. 

Αναπτύσσονται οι παράγοντες κινδύνων με βάση τις αρχές 
HACCP, η διαδικασία εγκατάστασης ενός ΣΔΑΤ σε τυποποι-

ητήρια μελιού, τα προαπαιτούμενα για τις επιχειρήσεις τυπο-
ποίησης μελιού, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις της νομοθε-
σίας (χημικά και μικροβιολογικά κριτήρια).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει επίσης το βασικό νο-
μοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια του μελιού και περιλαμ-
βάνει πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, ασκή-
σεις προσδιορισμού προαπαιτούμενων προγραμμάτων και 
ΚΣΕ, ασκήσεις ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

31 Μαρτίου’17 Αθήνα HONEY.1.1

12 Μαίου ‘17 Μυτιλήνη HONEY.1.4

30 Μαίου ‘17 Θεσσαλονίκη HONEY.1.2

22 Ιουνίου ‘17 Ηράκλειο HONEY.1.3

04 Ιουλίου ‘17 Αθήνα HONEY.1.1.2

15 Σεπτεμβρίου ‘17 Μυτιλήνη HONEY.1.4.2

24 Οκτωβρίου ‘17 Αθήνα HONEY.1.1.3

09 Νοεμβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη HONEY.1.2.2

16 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο HONEY.1.3.2

Διάρκεια: 6 ώρες 150€
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ο.Π) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναπτύξει 
και να εφαρμόσει εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε θέματα υγι-
εινής και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να αντλήσει πληροφο-
ρίες για να συγκρίνει 2 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο χώρο ή ακόμα και μια επιχείρηση σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές.

Απευθύνεται σε Υπευθύνους Διαχείρισης Ποιότητας παρα-
γωγικών & τυποποιητικών εγκαταστάσεων, Υπευθύνους & 
Συντονιστές ΣΔΑΤ, Μέλη της Ομάδας ΣΔΑΤ, Συμβούλους, 
Φορείς Ελέγχου, Επιστημονικούς Συνεργάτες κλπ.

Παρουσιάζεται η διερεύνηση και καταγραφή όλων των πα-
ραγόντων που συνθέτουν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλει-
ας τροφίμων και συγκεκριμένα:

1. Θα γίνει ομαδοποίηση των παραγόντων αυτών στις 5 
κατηγορίες του μοντέλου Ishikawa.

2. Για τους επιλεγμένους παράγοντες θα οριστούν κλίμα-
κες απόδοσης (5βάθμιες, 9βάθμιες, 10βάθμιες). 

3. Με βάση τις παραπάνω κλίμακες αξιολόγησης θα δη-
μιουργηθούν σταθμισμένα ερωτηματολόγια (balanced 
score cards) τα όποια θα καλύπτουν ισότιμα τους 5 το-
μείς του μοντέλου Ishikawa και θα παρουσιαστεί η χρή-
ση των ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις τροφίμων. 

4. Ανάλυση μεταβλητών (ANOVA) για να εντοπιστούν 
ποιες διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές και απεικό-
νιση των επιχειρήσεων σε πολύγωνα όπου κάθε ακτίνα 
αποτελεί 1 από τους 5 τομείς του μοντέλου Ishikawa.

5. Χρησιμοποιώντας την πολυμεταβλητή ανάλυση διακύ-
μανσης (MANOVA) θα εντοπιστούν οι διαφορές που εί-
ναι στατιστικά σημαντικές ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

6. Με την ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis) θα εντο-
πιστούν οι παράγοντες που έχουν την μεγαλύτερη βα-
ρύτητα. 

7. Με την ανάλυση των κύριων συνιστωσών (Principal 
Components Analysis) θα διαπιστωθεί σε μεγάλο εύρος 
επιχειρήσεων κατά ποσό αυτές εντάσσονται σε ομάδες ή 
οικογένειες για κάποιες συνιστώσες.

8. Απόκλιση από την συμμόρφωση θεωρώντας ότι υπάρ-
χει μια μέση επίδοση των επιχειρήσεων τροφίμων στα 
σταθμισμένα ερωτηματολόγια θα εντοπιστούν επιχειρή-
σεις που έχουν μια άριστη, μέση ή ελάχιστη συμμόρφω-
ση με τον μέσο ορό. 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

16-17 Μαρτίου ‘17 Αθήνα TQM.2.1

04-05 Απριλίου ‘17 Θεσσαλονίκη TQM.2.2

20-21 Απριλίου ‘17 Ηράκλειο TQM.2.3

21-22 Σεπτεμβρίου ‘17 Αθήνα TQM.2.1.2

05-06 Οκτωβρίου ‘17 Θεσσαλονίκη TQM.2.2.2

02-03 Νοεμβρίου ‘17 Ηράκλειο TQM.2.3.2

Διάρκεια: 16 ώρες 250€
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | HACCP

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέ-
κονται με το χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: πα-
ρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευ-
ση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώ-
ληση ή διάθεση τροφίμων. 

Απευθύνεται επίσης, σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέ-
κονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες 
συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλι-
σμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.), καθώς και σε όλους τους 
καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγιεινή και ασφά-
λεια των τροφίμων.

Κατά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα 
αναλυθούν οι όροι: υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, 
μη κανονικό και μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα. 

Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί 
να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο, καθώς και οι συ-
νέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση 
μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση 
των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση 
τους. 

Επιπλέον θα γίνει αναφορά στη νομοθεσία που αφορά τα 
τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της νομοθεσίας στο διαδί-

κτυο. Τέλος θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων 
και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) με πρακτικά παρα-
δείγματα.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέ-
χοντες, θα είναι σε θέση να: 

•	 αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορ-
θούς τρόπους διαχείρισης του

•	 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή διαχεί-
ριση και συντήρηση των τροφίμων

•	 συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία 
τους και να εφαρμόζουν κανόνες

•	 μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές 
αλλά και καταναλωτές

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση 
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

23 Ιουνίου ‘17 Αθήνα HACCP.1.1

06 Ιουλίου ‘17 Θεσσαλονίκη HACCP.1.2

13 Οκτωβρίου ‘17 Ηράκλειο HACCP.1.3

16 Νοεμβρίου ‘17 Αθήνα HACCP.1.1.2

Διάρκεια: 8 ώρες 250€



Τα τελευταία χρόνια, η λέξη ΚΡΙΣΗ έχει γίνει συνώνυμο της καθημερινότητας. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον όρο 
«Κρίση», όλοι όμως συγκλίνουν στο ότι αφορά κατάσταση για την οποία πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις με 
σκοπό την αποφυγή ή μείωση της ζημίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, υλικών πόρων, οικονομικής θέσης 
κ.α. Για όλους λοιπόν τους οργανισμούς αποτελούν απαραίτητες ενέργειες :

•	 ο καθορισμός όλων των πιθανών μέτρων με στόχο τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μιας κρίσης 
•	 η σωστή προετοιμασία και ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης να μειωθούν οι επιπτώσεις της 

σ’ όλους τους άξονες.

Η TUV ACADEMY, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες οργανισμών και επιχειρήσεων για αποτελεσματική διαχείριση 
κρίσεων, αφού ως διεργασία άπτεται πολλών αντικειμένων, έχει σχεδιάσει και προσφέρει πλήθος εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, με στόχο τη στήριξη της βιωσιμότητας και επιχειρησιακής τους συνέχειας.

•	 Risk Management – ISO 31000

•	 Σχεδιασμός Συστημάτων Άμυνας Τροφίμων

•	 Business Continuity – ISO 22301

•	 Creating the B.I.A. (Business Impact Analysis)

•	 Σχεδιασμός δομής οικονομικής αντοχής

•	 ΑΤΕΧ - Ειδικό Σεμινάριο Αντιεκρηκτικής Προστασίας 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

•	 Συντήρηση & Ασφαλής Χειρισμός Αυτοκινούμενων 
Ανυψωτικών & Περονοφόρων

INCIDENT
PREPARATION

“By failing to prepare, 
 you prepare to fail”

CRISIS
PREVENTION

“Prevention 
is better than cure.”

	 Incident	preparedness		•

Security	Risk	and	Crisis	Management		•

Prevention	and	Protection		•

Crisis	Management		•

Incident	Response		•

Βασικοί	νόμοι	για	την	ασφάλεια	στο	χώρο	εργασίας		•

Πυροσβεστικές	&	άλλες	διατάξεις	χώρου	εργασίας		•

C
R

I
S

I
S



•	 Διαχείριση Κρίσεων και Καταστάσεων Έκτακτων 
Αναγκών στην Αλυσίδα Τροφίμων

•	 Τεχνικές Επικοινωνίας | Εξυπηρέτηση και Διαχείριση 
Δύσκολων Πελατών

•	 Πρώτες Βοήθειες - Επείγοντα Περιστατικά

•	 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση BLS-AED | ERC

•	 Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα Χώρων 
Άθληση

•	 Πρακτική λειτουργία πυροσβεστικών μέσων

•	 Εκκένωση χώρου

•	 Πρώτες βοήθειες

Αναγνώριση,	Διαλογή,	Συλλογή	και	Διατήρηση		•
  Ψηφιακών Τεκμηρίων | ISO / IEC 27037:2012

Ανάπτυξη	και	Καθοδήγηση	Ανθρώπινου	Δυναμικού	|			•

Πως κτίζεται η Αποτελεσματική Ομάδα

Διαχείριση	Παραπόνων	και	Ικανοποίηση	Πελατών	|		•	
ISO 10002:2014

How	to	deal	with	the	after	effects	of	a	crisis		•

Recovery	of	ICT		•

Media	Communication	–	Effective	Communication		•

Disaster	Recovery	Methods		•

Information	Security	in	Business	Continuity		•

RESPONSE
GENERATION

“Real victories are those 
that protect human life”

RECOVERY
EFFORTS

“You didn’t come this far 
…… to only come this far”



αθηΝα
κεΝτρικα γραφεια 

Λεωφ. Μεσογείων 429, 153 43 αθήνα

τ: 210 5220920, F:   210 5203990 

E:  training@tuvaustriahellas.gr

κρητη 
Λεωφ. ανδρέα Παπανδρέου 6,  713 05 ηράκλειο

τ:  2810 244150, F:   2810 244551 

E:  iraklio@tuvaustriahellas.gr

θεΣΣαΛΟΝικη 
Χάλκης 8,  10ο Χλμ. θεσ/νίκης - Μουδανιών

570 01 Πυλαία θεσ/νίκης,  τ.θ. :  4207

τ: 2310 941100, F:   2310 941105 

E:  thessaloniki@tuvaustriahellas.gr

ΜΥτιΛηΝη 
θεοκρίτου 57,  81 100 Μυτιλήνη

τ: 2251 040504, F:   2251 040502

E: mit i l ini@tuvaustriahellas.gr

εΛΛαΔα

εξωτερικΟ

κΥΠρΟΣ, τΟΥρκια, ιΟρΔαΝια,αιγΥΠτΟΣ, αΛβαΝια, ιΣραηΛ, yEmENh, καταρ

www.tuvaustriahellas.gr
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