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Η TÜV HELLAS είναι Οργανισµός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερµανικού

Οργανισµού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσµα των επιχειρήσεων, τόσο στον

ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, στους τοµείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων,

Εξοπλισµού, Κατασκευών, Εγκαταστάσεων, Συστηµάτων και όχι µόνο.

Στα 25 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει επιθεωρήσει µερικά από τα µεγαλύτερα έργα

υποδοµής και έχει πιστοποιήσει τις περισσότερες εταιρείες από κάθε άλλο φορέα πιστοποίησης. Η επιτυχία

αυτή ήταν δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχει σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρµογών. Αυτήν ακριβώς την

τεχνογνωσία µοιράζεται µέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράµµατα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνει το

ανθρώπινο δυναµικό των εταιρειών/ συνεργατών της.

Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξαιρετικής ποιότητας σε ποικίλους τοµείς Συστηµάτων

∆ιαχείρισης και Τεχνικών Επιθεώρησης, στους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια

σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις υπάρχουσες αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες των

πελατών της. Περισσότερα από 15.000 άτοµα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν παρακολουθήσει

περισσότερα από 1.000 σεµινάριά µας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, ώστε να

ικανοποιούνται απόλυτα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συµµετεχόντων.

Όλοι οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητές των αντιστοίχων προτύπων, ενώ κατέχουν πιστοποιητικό

εισηγητή από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισµούς (όπως ο IRCA). Επιπλέον, είναι ειδικά εκπαιδευµένοι µέσα

από τα εσωτερικά σεµινάρια εξειδίκευσης της TÜV HELLAS ώστε να ικανοποιούν και τους πλέον απαιτητικούς

εκπαιδευόµενους.

Oλα τα σεµινάρια έχουν πιστοποιήσεις από IRCA (U.K), IEMA, PMI και TUV HELLAS και είναι σχεδιασµένα έτσι

ώστε να υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία και να αξιολογείται η ποιότητα της µάθησης σε κατάλληλα σηµεία

(συνεχής αξιολόγηση), ενώ είναι αλληλεπιδραστικά µε χρήση οµαδικών ασκήσεων, µελέτες περιπτώσεων,

ασκήσεις ρόλων, οµιλίες και συζητήσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών µας, τα σεµινάριά µας έχουν αναπτυχθεί ώστε η κάθε

εκπαιδευτική ανάγκη να καλύπτεται µε τον καλύτερο τρόπο.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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Στην εποχή της κρίσης, πολλοί θα χαρακτήριζαν την εκπαίδευση «πολυτέλεια» ή και «αναγκαίο κακό» και άλλοι

τόσοι θα έθεταν το ερώτηµα: Εκπαίδευση τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης; Η απάντηση είναι σίγουρα

ΝΑΙ.

Η σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση έχει να αντιµετωπίσει µία σειρά από προκλήσεις που έχει δηµιουργήσει η

δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Η κυριότερη πρόκληση είναι καταρχήν η επιβίωση και εν συνεχεία η ανάπτυξη,

µέσα από ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για

λανθασµένες κινήσεις . Το κυριότερο «όπλο» των επιχειρήσεων µέσα στον καθηµερινό «πόλεµο» της αγοράς,

δεν είναι άλλο από τους ανθρώπους. Καλά εκπαιδευµένο προσωπικό σηµαίνει γνώση τους δουλειάς, µεράκι και

προστιθέµενη αξία στην εταιρεία όπου αυτό απασχολείται. Κατά συνέπεια µία επιχείρηση µε

εκπαιδευµένους ανθρώπους είναι σίγουρα µία θωρακισµένη επιχείρηση.

Τα σεµινάρια του οργανισµού µας καλύπτονται από το λογαριασµό ΛΑΕΚ του ΟΑΕ∆ (0,45%), απευθύνονται

τόσο σε έµπειρα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε νεότερα στελέχη και σε απόφοιτους ανώτερων

και ανώτατων σχολών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων όπως: Ποιότητα, Περιβάλλον- Ενέργεια,

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίων, Αγροδιατροφικός Τοµέας- Πιστοποίηση

Βιολογικών Προϊόντων, Πληροφορική, Επιχειρηµατική Βελτίωση και Τεχνικές ∆εξιότητες.

Όµως, η TUV HELLAS, θεωρώντας πως η επιχειρηµατική εκπαίδευση είναι ένας «ζώντας οργανισµός» που

διαρκώς εξελίσσεται, έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση ενός Nέου κύκλου σεµιναρίων που

έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που επιτάσσει το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Έτσι, στο νέο

πρόγραµµα σεµιναρίων µπορεί κάποιος να συναντήσει θεµατολογία σχετικά µε την Ενίσχυση της

Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων (Βελτίωση Λιανικού Εµπορίου, Σύστηµα 5S+, Λιτή ∆ιαχείριση,

Corporate Excellence), τις νέες εξελίξεις στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Αρχές Σχεδιασµού, παραγωγής

και ορθής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύµφωνα µε το ISO 13485), στα Τρόφιµα (∆ιαχείριση

Αλλεργιογόνων στη βιοµηχανία τροφίµων και επισήµανση τροφίµων), στη Χηµική Βιοµηχανία [(Νοµοθεσία

REACH (1907/2006) και CLP (1272/2008)] στα Καλλυντικά (ISO 22716:2007- Καλλυντικά- GMP) κ.ο.κ.

Σας ευχαριστούµε για την υποστήριξη και ευελπιστούµε ότι µαζί θα προχωρήσουµε σε µία νέα εποχή.

Επιστροφή στα περιεχόµενα

της Κονδυλίας Κοντογιάννη

∆ιευθύντριας Εκπαίδευσης

TUV HELLAS A.E.

Επενδύστε στην Εκπαίδευση, Επενδύστε στο µέλλον σας…
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Azpiroz Uxue: ∆/ντρια Γραφείου Κρήτης, Βιολόγος Πανεπιστήµιο Basque Country Ισπανίας

Αλεξοπούλου Ελένη: Υπεύθυνη Certification Centre, Χηµικός, M.Sc ∆ιαχείριση Περιβαλ/κής Μόλυνσης

Αχλάδας Παναγιώτης: Αν/τής ∆/ντής Πιστοποίησης, Υπεύθυνος Τοµέα Περιβάλλοντος, ∆ρ. Χηµικός Μηχανικός RWTH AACHEN. 

Βέργας ∆ηµήτριος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος AG ADVENT, Neuroquality Pr., MSc Quality Management, BSc Business Administration

Βιδάλης ∆ιονύσης: ∆/ντής Πιστοποίησης Γραφείου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Γδοντέλης Νικόλας: Γενικός ∆ιευθυντής της AG ADVENT ΑΕ και των Εργαστηρίων Appert AE, Εξωτερικός Συνεργάτης, Βιολόγος Παν/µιο Πατρών και Msc

Food Science στο University of Leeds.

Γεωργαντέλης ∆ηµήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χηµικός Τροφίµων. Π.Ι., c.PhD.

Γεωργίου Άννα: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χηµικός Μηχανικός, Α.Π.Θ.

Γιαλεδάκη Ιωάννα: Εξωτερική Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος (Corporate Communication Expert)

Γκιώνης Αθανάσιος- Νεκτάριος: Εξωτ. Συνεργάτης, ITILv3 Expert, Εγκεκριµένος Εισηγητής ITILv3, ISO/IEC 20000 από APMG

∆αλέζιος Ισίδωρος: Ισίδωρος ∆αλέζιος, Εξωτερικός συνεργάτης, Γεωπόνος-Επιστήµονας Τροφίµων, MSc

∆ουκαλέτση Νάνσυ: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος Α.Π.Θ.

Ελευθεριάδης Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, ΜΒΑ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων

Ζάχος Λάµπρος: Αν/τής Γενικός ∆/ντής Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός και Μηχανικός Συγκολλήσεων

Ζερβογιάννης Παύλος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χηµικός Μηχανικός, ΜSc, MBA

Καζάζη Βάσια: Αν. ∆ιευθύντρια Συστηµάτων TUV HELLAS, Food Chain Management, MSc, Ε.Κ.Π.Α, MSc

Καζάκος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χηµικός Μηχανικός

Καράµπαµπα Φωτεινή: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Βιολόγος PhD ΕΚΠΑ

Κατσάνος ∆. Χρήστος: Στρατηγικός Συνεργάτης, Γεωπόνος MSc, MBA

Κόβρας Ζαφείρης: ∆ιευθυντής IT/IS, Μηχ/κός, IT, ISM, MSc Quality Eng. – Ν.U.

Κόµης Ευστράτιος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός

Κουκαλιάρογλου Μαρία: Επιθεωρητής, Γεωπόνος Επιστήµων Τροφίµων MSc

Λελίδης Ανέστης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανικός Πολεµικής Αεροπορίας, Νοµική ∆.Π.Θ, ΜΒΑ, LL.M European Law

Λολίδης Μιχάλης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc , ΜΑ

Λευθεριώτης Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, MBA

Λιακοσταύρου Νικολέττα: Εξωτερική Συνεργάτης, Επικοινωνιολόγος (Corporate Communication Expert), Master of Corporate

Μαυριδάρας Γιώργος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Σύµβουλος Υγείας & Ασφάλειας & Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ΜSc

Μελαχροινός Γιώργος: ∆/ντής Γραφείου Θεσσαλονίκης, Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μιχαηλίδης Θάνος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Μπακόπουλος ∆ηµοσθένης: Εξωτερικός Συνεργάτης, ∆ικηγόρος ΑΠ, MSc Αεροπορικό – ∆ιαστηµικό ∆ίκαιο (London), Πρώην Νοµικός Σύµβουλος Υπ. Εθν. 

Άµυνας

Μπαρράκος Γιάννης: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίµων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μπέκας Άγγελος: Εξωτερικός Συνεργάτης,  Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ,  MSc Υπολογιστική Ρευστοδυναµική, Εφαρµοσµένη Μηχανική Ρευστών

Μπενάκης Κώστας: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Μηχανικός Αεροπορίας

Νικολάου Γιώργος: Επιθεωρητής, Γεωπόνος

Παπαρούπας Νέστορας: Επιθεωρητής, Product Manager (Health & Safety), Μηχανολόγος Μηχανικός

Πιτσίκα Μαρία: ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης, Χηµικός MSc

Προίσκος ∆ηµήτριος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Οικονοµολόγος  

Σαλευρής Αντώνης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σαρακατσιάνος Γιάννης: Εξωτερικός Συνεργάτης, Κτηνίατρος

Σεϊτανίδου Έφη: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Χηµικός Μηχανικός Π.Π.

Σπαρτινός Κώστας: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Σφακιανάκη Κατερίνα: Επιθεωρητής, Τεχνολόγος Τροφίµων

Σφέτσος Γεώργιος: Εξωτερικός Επιθεωρητής, Γεωλόγος ΑΠΘ, MSc

Τσίγκας Αλέξανδρος: Εξωτερικός Συνεργάτης, Φυσικός, MSc, PhD

Τσιριγωτάκης Γιάννης: Επιθεωρητής, Κτηνίατρος, MBA, M.Ph.

Φραγκιαδάκη Μαρία: Επιθεωρητής, Χηµικός Παν. Κρήτης, MA Food Chemist Un. Of Leeds

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΝΕΥΡΟΠΟΙΟΤΗΤΑ
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Κόστος Σηµείωση

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Επιστροφή στα περιεχόµενα

�Αθήνα: 21-22  Μαΐου (κωδ. 91191)

�Θεσσαλονίκη : 28-29 Ιουνίου   (κωδ. 91207)

€ 380 + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

�∆ηµήτριος Βέργας, CEO AG ADVENT

�Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν τις νέες αρχές και πρακτικές για τη

βελτίωση των πωλήσεων που υποδεικνύονται από τις επιστηµονικές ανακαλύψεις της Νευροεπιστήµης.

�Οι εξελίξεις στη νευροψυχολογία, που είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού της νευροφυσιολογίας και της ψυχολογίας, και

ιδιαίτερα τα ευρήµατα για τον εγκέφαλό µας µε τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογράφων (functional magnetic resonance

imaging (fMRI)) µας βοήθησαν να καταλάβουµε καλύτερα τις διεργασίες και τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου µας

και κατά συνέπεια να «αποκωδικοποιήσουµε» τις πράξεις και τις συµπεριφορές µας

�Βλέποντας τις Πωλήσεις , την εξυπηρέτηση και την ποιότητα µέσα από τη νευροψυχολογία, δηµιουργείται η έννοια της

νευροποιότητας που ορίζεται ως συνδυασµός των αρχών των πωλήσεων, του quality management και των

νευροεπιστηµών.

�Η πρακτική εφαρµογή της νευροποιότητας έχει εκπληκτικά (και µη αναµενόµενα θετικά) αποτελέσµατα ακόµη και στις

ταραγµένες εποχές που ζούµε.

�Νευροψυχολογία- Νευροποιότητα & Επιχειρήσεις

�Νευροπόιότητα & Πωλήσεις

�Η βιολογία της Κατανάλωσης- Γιατί ψωνίζουµε

�Οι Κατοπτρικοί Νευρώνες στις πωλήσεις 

�Πωλήσεις και Ασθήσεις

�Τιµή: µια υπερτιµηµένη παράµετρος

�Παροχή Εκπτώσεων

�Εξυπηρετώντας και πουλώντας  σε γυναίκες

�Εξυπηρετώντας και πουλώντας σε άνδρες

�Συµπληρωµατικές πωλήσεις- Πακέτο Προϊόντων

�Πουλώντας προϊόντα µε κέρδος

�Η αυταπάτη στην εξυπηρέτηση

�Αρχές Νευροποιότητας

�Όσους έρχονται σε επαφή µε πελάτες ή πρόκειται να αναλάβουν  ανάλογη θέση
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
TUV HELLAS Approved
(1ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 27 Ιουνίου (κωδ. 91183)

200 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Νίκος Γδοντέλης, Γεν. ∆ιευθυντής  AG ADVENT 

Τα αλλεργιογόνα στα τρόφιµα αποτελούν ένα βασικό και σηµαντικό παράγονται κινδύνου στην Βιοµηχανία Τροφίµων. Ο 

αριθµός των ατόµων που εµφανίζουν αλλεργίες σε συγκεκριµένα τρόφιµα, αυξάνεται διαρκώς.  

Στόχος τους σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες να κατανοήσουν  τις βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές για την 

διαχείριση των αλλεργιογόνων στην Βιοµηχανία Τροφίµων καθώς και τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την 

ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών στα τρόφιµα. 

Με την ολοκλήρωση του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο διαχείρισης των αλλεργιογόνων 

στην βιοµηχανία,  την βασική νοµοθεσία για τα αλλεργιογόνα και τον τρόπος επισήµανσης αυτών. 

Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την Ποιότητα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, 

Νοµοθεσία Τροφίµων, κτλ

� Τι είναι τα αλλεργιογόνα και τι προκαλούν

� ∆ιαχείριση αλλεργιογόνων στη Βιοµηχανία (Βασικές Αρχές)

� Νοµοθεσία για τα αλλεργιογόνα

� Επισήµανση Αλλεργιογόνων

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Γενικές Πληροφορίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Βασικές Αρχές- Νοµοθεσία)
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Η επισήµανση των τροφίµων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά µε το περιεχόµενο 

και τη σύνθεση των τροφίµων, µε στόχο την προστασία της υγείας του και των συµφερόντων του. Παράλληλα η επισήµανση 

των τροφίµων είναι βασικό στοιχεία ελέγχου των αρµόδιων Αρχών δε µια βιοµηχανία τροφίµων. 

Βασικός στόχος του σεµιναρίου είναι οι συµµετέχοντες να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της επερχόµενης νοµοθεσίας για 

την επισήµανση & παρουσίαση των τροφίµων, ενώ παράλληλα να κατανοήσουν θέµατα που αφορούν ισχυρισµούς υγείας και 

διατροφικούς ισχυρισµούς µε σκοπό την αποτελεσµατική και ορθή ανάδειξη των προϊόντων τους. 

�Οι συµµετέχοντες µέσα από cases tudies και workshop θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πως παρουσιάζονται τα τρόφιµα 

αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά τους µε σωστό τρόπο. 

Περιεχόµενα

�Βασική Νοµοθεσία για την επισήµανση τροφίµων

�Υποχρεωτικές ενδείξεις- Παρουσίαση στην ετικέτα

�Ειδικότερες Απαιτήσεις

�Μη υποχρεωτικές- Προαιρετικές Επισηµάνσεις

�∆ιαθρεπτική Επισήµανση

�Παρουσίαση ειδικών σηµάνσεων (κατάλληλα για χορτοφάγους, διαβητικούς, light, my choice, keyhole, Halal, Koscher

Απευθύνεται σε

Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την Ποιότητα, Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, 

Νοµοθεσία Τροφίµων, υπευθύνους marketing και εξαγωγών, κτλ

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα:  28-29 Μαΐου (κωδ. 91184 )

380 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα

Νίκος Γδοντέλης, Γεν. ∆ιευθυντής AG ADVENT 

Κόστος Σηµείωση
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
TUV HELLAS Approved
(1ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

�Η παρακολούθηση του σεµιναρίου εξασφαλίζει τους συµµετέχοντες µε τις απαραίτητες γνώσεις για τη δηµιουργία

ενός αξιόπιστου συστήµατος αποτροπής, αναγνώρισης και διαχείρισης κρίσεων.

�Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν µέλη οµάδων αντιµετώπισης κρίσεων ικανά να

ανταπεξέλθουν στη διαχείριση πολυσύνθετων και κρίσιµων καταστάσεων.

Περιεχόµενα

�Γνώσεις που θα αποκτηθούν αφορούν στην ανάλυση και στον προσδιορισµό των πιθανών κινδύνων, στο σχεδιασµό,

δηµιουργία και εγκατάσταση των κατάλληλων πολιτικών και σχεδίων περιορισµού κρίσεων, στην κατανόηση των

σύγχρονων συνθηκών της αγοράς, στη δηµιουργία και καθοδήγηση οµάδων διαχείρισης κρίσης, στην κατανόηση των

συµφερόντων των εµπλεκόµενων κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων, ενώ θα αναλυθούν χαρακτηριστικές

περιπτώσεις κρίσεων.

�Παρέχεται η δυνατότητα (προαιρετική) διαχείρισης σε συνθήκες προσοµοίωσης ενός σεναρίου διαχείρισης κρίσης.

Απευθύνεται σε

�Υψηλόβαθµα και µεσαίου επιπέδου στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και συµβούλους επιχειρήσεων που θέλουν να

αναπτύξουν συστήµατα διαχείρισης κρίσεων.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα:  14 Ιουνίου (κωδ. 91212) Ισίδωρος ∆αλέζιος

Κόστος Σηµείωση

250 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Η ΝΕΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ BRC
BRITISH RETAIL CONSORTIUM ISSUE 6
TUV HELLAS Approved
(1ήµερο- Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου BRC V6 . Στο σεµινάριο ερµηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως 

τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγµατα από την εφαρµογή στην 

Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων.

Περιεχόµενα

�Ανάλυση των απαιτήσεων του BRC V6 µε συγκεκριµένα παραδείγµατα όπως έχουν δοθεί από τον οργανισµό BRC

�∆ιαφορές BRC V5 µε BRC V6

�Οµαδικές Ασκήσεις

Απευθύνεται σε

�Συµβούλους που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήµατα

�Στελέχη Ασφάλειας Τροφίµων

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 11 Ιουνίου (κωδ. 91213)

Θεσσαλονίκη: 29 Ιουνίου (κωδ. 91214)

Γιάννης Μπαρράκος           Αθανασία ∆ουκαλέτση

Κόστος
Σηµείωση

60 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΣΥΣΤΗΜΑ 5S +

TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 28-29 Ιουνίου (κωδ. 91147) 

500 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Μιχάλης Λολίδης

Το σεµινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε να κατανοήσουν οι συµµετέχοντες τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες 

και τα οφέλη  από την υιοθέτηση της µεθοδολογίας 5S+. Παρουσιάζεται το πρώτο βήµα για την υλοποίηση της Λιτής 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 5S+ όπου κάθε «σπατάλη» ή «απώλεια» πρέπει να µηδενιστεί.

Το σύστηµα 5S+ αποτελεί το θεµελιώδη λίθο για κάθε σύστηµα συνεχούς βελτίωσης ή ολικής ποιότητας µε σχεδόν 

µηδενικό κόστος εφαρµογής.

Οι συµµετέχοντες µέσα από πολλά παραδείγµατα, εκτενή χρήση multimedia , ασκήσεις, workshops από εταιρείες που 

έχουν εφαρµόσει 5S+ θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα Πρόγραµµα 5S+ άµεσα.

Επαγγελµατίες και Στελέχη επιχειρήσεων µεσαία, ανώτερα και ανώτατα, παραγωγικού η τοµέα παροχής υπηρεσιών 

(Εργοδηγούς, Προϊστάµενους παραγωγής, συντήρησης, ∆ιευθυντές παραγωγής,logistics και διασφάλισης ποιότητας, 

Τεχνικούς ∆/ντες, και ∆ιοικητικούς) 

� Φιλοσοφία και δυνατότητες από την µεθοδολογία 5S+

� Οφέλη από την εφαρµογή του 5S+ (βελτίωση ροής εργασίας, µείωση απωλειών λειτουργίας κατηγοριοποιηµένες,

µετρήσιµα καλύτερη αξιοποίηση χώρου, πόρων, βελτίωση ασφάλειας και υγιεινής εργασίας, συνεισφορά στην ασφάλεια

& υγιεινή προϊόντος για τρόφιµα, µετρήσιµη συνεισφορά στη διαρκή βελτίωση του οργανισµού)

� Υλοποίηση και εφαρµογή του Προγράµµατος 5S+

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Γενικές Πληροφορίες

ΛΙΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (LEAN MANAGEMENT)
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Με την ολοκλήρωση του σεµιναρίου το στέλεχος ή ο µηχανικός, θα κατανοήσει πλήρως πως µία συµβατική επιχείρηση

µπορεί να µετατοπιστεί σε λιτή κατάσταση. Παραλληλίζει τις κατηγορίες γνώσεων που απαιτούνται από στελέχη και

µηχανικούς που θα κληθούν να εµπλακούν στην ανάπτυξη και στη διοίκηση της λιτής επιχείρησης: µέθοδος της λιτής ροής

και η χρήση της στην πράξη.

Περιεχόµενα

�Γιατί λιτή επιχείρηση

�Βασικές αρχές λιτής διαχείρισης

�Βασικοί πυλώνες της λιτής διαχείρισης

�Η µέθοδος της λιτής ροής

�Λιτή ροή στην παραγωγή

�Λιτή διαχείριση εφοδιαστικής

�Λιτή ροή στις προµήθειες

�Ενιαία διαχείριση ζήτησης και εφοδιασµού

�Αλλαγές τεχνικών προδιαγραφών

�Λιτή ροή στην Κοστολόγηση

Απευθύνεται σε

�Μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων παραγωγής

�Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε προγράµµατα ειδίκευσης στην Επιστήµη της ∆ιοίκησης Παραγωγής, ∆ιοίκησης  

Επιχειρήσεων και ∆ιοίκησης  Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 21-22 Ιουνίου (κωδ. 91148)

Θεσ/κη: 12-13 Ιουλίου (κωδ. 91192)

Αλέξανδρος Τσίγκας

Κόστος

500 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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CORPORATE COMMUNICATION EXCELLENCE: Η Στρατηγική και η ∆ηµιουργικότητα, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για την επιχείρηση και τους ανθρώπους της.
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)
Γενικές Πληροφορίες

�H δηµιουργία και το «χτίσιµο» ισχυρής εικόνας µιας εταιρίας σήµερα, αποτελεί προτεραιότητα έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι 

εύρωστη και βιώσιµη και απαραίτητη συνθήκη για να δηµιουργήσει και να διατηρήσει «στρατιά» πιστών πελατών.

�Το σεµινάριο παρέχει τα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευόµενος, έτσι ώστε να «µιλάει» αποτελεσµατικά τόσο στους 

πελάτες /εξωτερικό κοινό, όσο και στους συνεργάτες- συναδέλφους-εργαζόµενους / εσωτερικό κοινό.

�Το συγκεκριµένο σεµινάριο προκαλεί το ενδιαφέρον µε τον τρόπο που θα παρουσιαστούν τα θέµατα: 

Μέσα από πραγµατικό διάλογο, δηµιουργείται «συνθήκη επιχείρησης» και «ερµηνεύονται» οι τρόποι τους 

οποίους µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευόµενος για ενισχύσει την εικόνα της εταιρίας του εξωτερικά και 

εσωτερικά.

Περιεχόµενα

�Στρατηγική και δηµιουργική σκέψη σε ισορροπία για να είναι επιτυχηµένη η επικοινωνία προς τα εξωτερικά και εσωτερικά 

κοινά. Ο σχεδιασµός στρατηγικής –οι στόχοι- η ανάλυση των κοινών – η ανάλυση των αναγκών των ενδιαφεροµένων µερών –

η αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων- ο απολογισµός των έργων (µηχανισµοί reporting)

�Αποτελεσµατική διαπροσωπική επικοινωνία, οι ρόλοι και η επικοινωνία στην οµάδα (Role Play). Τεχνικές αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας.

�H διαχείριση των αλλαγών - µικρής ή µεγάλης κλίµακας- και ο σχεδιασµός πλάνου για προσαρµογή στις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες.

�Παρουσίαση-ανάλυση των βασικών εργαλείων επικοινωνίας: ∆ιαφήµιση, ∆ηµόσιες Σχέσεις, Εσωτερική επικοινωνία, Εταιρική 

Υπευθυνότητα, Εταιρική Ταυτότητα, Social Media, Χορηγίες.

�Παρουσιάσεις και αναπαράσταση περιπτώσεων (case studies). Η αναζήτηση της καινοτοµίας, το κλειδί της επιτυχίας για την 

επικοινωνία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Απευθύνεται σε

Μεσαία και ανώτερα στελέχη που διοικούν οµάδες, ασχολούνται σε τοµείς επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων,

εταιρικής υπευθυνότητας, marketing και πωλήσεων, στελέχη Ανθρώπινου ∆υναµικού (HR), φοιτητές, µεταπτυχιακοί

φοιτητές.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 07-08 Ιουνίου (κωδ. 91149)
Νικολέττα Λιακοσταύρου Ιωάννα Γιαλεδάκη 

∆ηµήτριος Προίσκος

Κόστος

500 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485 & ΤΗΝ ΥΑ. 1348_2004

ΤUV HELLAS Approved

(1ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το σεµινάριο, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να ελέγχουν την σήµανση και την εγκυρότητα των

ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π) και την κατηγοριοποίηση τους. Θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν, διανέµουν Ι/Π και

να χειρίζονται όλα τα θέµατα που προκύπτουν σε περίπτωση ανάκλησης ή επισήµανσης προβληµάτων σε

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή σε ιατρικές συσκευές και τα αναλώσιµα που σχετίζονται µε αυτές.

Περιεχόµενα

�Πρότυπα και κατηγοριοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

�Η σήµανση CE στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Βασικές απαιτήσεις και σύστηµα επαγρύπνησης προκειµένου να

προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των ασθενών, χρηστών και τρίτων προσώπων.

�Υποχρεώσεις των εταιρειών αποθήκευσης και διανοµής Ι/Π.

�Εφαρµογή της νοµοθεσίας από τους φορείς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας και τα Νοσηλευτικά

Ιδρύµατα.

�Παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 13485:2003 και συσχέτιση µε το ISO 9001:2008 και άλλα

πρότυπα.

�Πλήρης ανάλυση όλων των άρθρων της Υ.Α 1348_2004 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής

Απευθύνεται σε

�Στελέχη επιχειρήσεων εµπορίας και διανοµής Ι/Π ή εργαστηριακών οργάνων και ιατρικών συσκευών.

�Σε εργαζόµενους σε φορείς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας και σε Ιδιωτικά και ∆ηµόσια

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα.

�Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ_Π) ή συµβούλους που αναπτύσσουν συστήµατα

ποιότητας στον χώρο της Υγείας

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 11 Ιουνίου (κωδ. 91150) Μ. Πιτσίκα Φωτεινή Καράµπαµπα, 

Ελένη Αλεξοπούλου

Κόστος Σηµείωση

150 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
• Περιλαµβάνονται σηµειώσεις και σε CD

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΓΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤUV HELLAS Approved

(5ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

∆ιαπραγµατεύεται το σύνολο των θεµάτων από τον σχεδιασµό-προϋπολογισµό ενός αµυντικού προγράµµατος, τη

σύµβαση προµήθειας αυτού και τέλος την εν συνεχεία/δια βίου υποστήριξη (contractual and managerial subjects) µέχρι

την απόσυρσή του.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Ανέστης Λελίδης ∆ηµοσθένης ΜπακόπουλοςΑθήνα: 14-18 Μαΐου (κωδ. 91151)

Κόστος Σηµείωση

1.300 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
• Παραδίδεται βιβλίο 250 σελ. µε θέµα το πλαίσιο
των αµυντικών προµηθειών µέσα από µία
ευρωπαϊκή διάσταση

Επιστροφή στα περιεχόµενα

� Τοµέας Άµυνας και Ασφάλειας (ιδιαιτερότητες και σύγχρονες τάσεις)-Αµυντική ικανότητα και αµυντικός σχεδιασµός

� Η εργαλειακή σηµασία της σύµβασης εντός των µηχανισµών της αγοράς-Κριτήρια διαµόρφωσης των αµυντικών

συµβάσεων

� Η τεχνική διαµόρφωσης ολοκληρωµένων συµβάσεων και τύποι συµβάσεων υποστήριξης

� Οδηγία 2009/81/ΕΚ και νοµικές ιδιαιτερότητές της

� Ν.3978/2011 (γενικά σηµεία, προγραµµατισµός των εξοπλιστικών προγραµµάτων, ανάλυση επί των διαδικασιών

ανάθεσης, θέµατα εκτέλεσης των συµβάσεων)

� Έργα ΝΑΤΟ (τρόπος λειτουργίας εντός του νέου νοµοθετικού πλαισίου)

� Άρθρο 346 ΣΛΕΕ και αποφάσεις του ∆ΕΕ

� Κρίσιµα σηµεία για την υλοποίηση της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ

� Ν.3883/2010-Ν.3978/2011-Offsets νέου τύπου

� Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος ως ειδική διαδικασία ανάθεσης

� Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) ως εναλλακτικό εργαλείο χρηµατοδότησης έργων και υπηρεσιών στους

τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας

• Στελέχη των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη (η Οδηγία 2009/81/ΕΚ αναφέρεται και στις
συµβάσεις στον Τοµέα της Ασφάλειας)

• Στελέχη εταιρειών της εγχώριας αµυντικής βιοµηχανίας
• Στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών
• Εταιρείες συµβούλων, νοµικές εταιρείες, εταιρείες που ασχολούνται µε Σ∆ΙΤ projects
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

500 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,

coffee breaks, γεύµα

∆ηµήτρης Γεωργαντέλης        Γιάννης Σαρακατσιάνος

Αθήνα: 02-03 Ιουλίου            (κωδ. 91152)

Θεσσαλονίκη:      31 Μαΐου -01 Ιουνίου  (κωδ. 91193)

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τη γνώση των κυριότερων 

απαιτήσεων των Νοµοθεσιών REACH και CLP παράλληλα µε ένα βασικό οδηγό εφαρµογής των παραπάνω απαιτήσεων.

• Εισαγωγική Παρουσίαση Κανονισµού REACH

• Εξαιρέσεις Κανονισµού REACH

• Καταχώρηση Ουσιών – Ηµεροµηνίες Καταχώρισης

• Κανονισµός REACH – Παρουσίαση Κεφαλαίων και Παραρτηµάτων του Κανονισµού

• Λοιπές Σχετικές Νοµοθεσίες 

• Κανονισµός CLP – Εικονογράµµατα Κινδύνου – ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας 

• Μεταγενέστεροι Χρήστες – Φάκελος Καταχώρισης REACH – Χρήση Σχετικών Ιστοχώρων

• Σχετικούς επιστήµονες του χώρου των συµβούλων, υπευθύνων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας όπως χηµικοί, χηµικοί 

µηχανικοί, γεωπόνοι.

• Παραγωγούς πλαστικών παιχνιδιών, χρωµάτων, επεξεργασµένης ξυλείας και επαγγελµατίες του χώρου των δοµικών υλικών.

• Γενικότερα µεταποιητές πάσης φύσεως χηµικών ουσιών (µεταγενέστεροι χρήστες).

• Εφαρµοστές προγραµµάτων απολύµανσης - απεντόµωσης - µυοκτονίας καθώς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µια 

ολοκληρωµένη άποψη πάνω στις απαιτήσεις των Κανονισµών REACH και CLP.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΙSO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP

TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Στελέχη που εργάζονται στον τοµέα των καλλυντικών και ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για:

• θέµατα καλής πρακτικής στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα των καλλυντικών

• το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22716:2007 «Cosmetics – Guidelines on Good Manufacturing

Practices»

Εταιρείες που θέλουν να ενηµερωθούν µε σκοπό την πιστοποίηση για την εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO

22716:2007

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 12-13 Ιουνίου (κωδ. 91153) 

400 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα
• Το πρότυπο ISO 22716:2007 είναι στην Αγγλική γλώσσα

Μαρία Πιτσίκα Άννα Γεωργίου

Ελένη Αλεξοπούλου

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

� Κατανόηση της δοµής του ISO 22716

� Ανάλυση του προτύπου ISO 22716:2007 Καλλυντικά- Θέµατα ορθής Πρακτικής - Κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής

� Απαιτήσεις και ορθές πρακτικές για έναν οργανισµό ο οποίος επιθυµεί να τις εφαρµόσει

Κστά τη διάρκεια του σεµιναρίου γίνεται σχολιασµός του περιεχοµένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε

συνδυασµό µε συζήτηση και παράθεση παραδειγµάτων .

Με την ολοκλήρωση του σεµιναρίου ο εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις βασικές απαιτήσεις και τις γενικές

αρχές του προτύπου, να διαπιστώσει σηµεία και πρακτικές που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν, ώστε να βελτιωθεί µία

επιχείρηση καλλυντικών.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

• Ενέργεια & Περιβάλλον (Περιβαλλοντικά θέµατα, τρέχοντα δεδοµένα και µελλοντικές προβλέψεις κατανάλωσης

ενέργειας, Ενεργειακά αποθέµατα και µελλοντικές προβλέψεις)

• Παρακολούθηση & Ανάλυση Ενεργειακών ∆εδοµένων (Μέθοδοι συλλογής ενεργειακών δεδοµένων, στατιστική ανάλυση

& επεξεργασία δεδοµένων ενεργειακής κατανάλωσης, δείκτες ενεργειακής απόδοσης (KPI’s) και ενεργειακοί στόχοι

� Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (Προκαταρκτική ενεργειακή ανάλυση, εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση)

� Μέθοδοι Εξοικονόµησης ενέργειας (Στους κινητήρες, στον φωτισµό, στη ψύξη και στον κλιµατισµό, στη θέρµανση,

παραδείγµατα)

� Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων (ενεργειακό κόστος και η σηµασία του στην κερδοφορία, δυνατότητες

χρηµατοδότησης ενεργειακών επενδύσεων, τρόποι αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων, παράγοντες που επηρεάζουν

την οικονοµική ανάλυση)

Απευθύνεται σε

Ενεργειακούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χηµικούς Μηχανικούς, ∆ιευθυντές

Εργοστασίων, Τεχνικούς ∆ιευθυντές, Υπεύθυνους Συντήρησης, στελέχη µελετητικών, κατασκευαστικών τεχνικών

γραφείων και εταιρειών, καθώς και σε όσους ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα:               25 Ιουνίου           (κωδ.91206)

200 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Άγγελος Μπέκας

Επιστροφή στα περιεχόµενα

Το παρόν σεµινάριο 

�Παρουσιάζει στο στέλεχος ή τον µηχανικό τη µεθοδολογία που θα του επιτρέψει γρήγορα και εύκολα να εξάγει µέσα 

από τον λαβύρινθο και την πληθώρα των δεδοµένων ενεργειακής κατανάλωσης ζωτικής σηµασίας δείκτες ενεργειακής 

απόδοσης που θα περιγράψουν µε σαφήνεια την παρούσα κατάσταση και θα προσδιορίσουν τις δυνατότητες 

εξοικονόµησης.

�Αποκαλύπτει τα κρυµµένα µυστικά της εξοικονόµησης των συστηµάτων θέρµανσης, κλιµατισµού, κινητήρων, 

φωτισµού σε κτήρια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις

�Προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής επίδοσης σε κτήρια και 

βιοµηχανίας εγκαταστάσεις

�Εξοπλίζει τον ενδιαφερόµενο µε τις άκρως απαραίτητες οικονοµικές γνώσεις µε τις οποίες θα µπορεί να αξιολογεί την 

ελκυστικότητα και την αποδοτικότητα τόσο των ενεργειακών όσο και οποιονδήποτε άλλων επενδύσεων
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ISO 9001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS
(2ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Αθήνα: 03-04 Μάιου           (κωδ. 91175)
25-26 Ιουνίου (κωδ. 91180)

Θεσσαλονίκη:           07-08 Ιουνίου        (κωδ. 91194)

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Άννα Γεωργίου Κώστας Μπενάκης
Γιώργος Λευθεριώτης Γιώργος Μελαχροινός
Χρήστος Κατσάνος           Θάνος Μιχαηλίδης
Κώστας Σπαρτινός

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για Εσωτερικούς Επιθεωρητές Οργανισµών που διαθέτουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας. Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199).
Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εφαρµόζουν, να επιθεωρούν και να
βελτιώνουν ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας µιας εταιρίας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από
οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

•Εισαγωγή στην Ποιότητα – Βασικές Αρχές και Συστήµατα ∆ιαχείρισης.
•Αρχές Επιθεώρησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.
•Πως επιτυγχάνουµε Συνεχή Βελτίωση Σ.∆.Π.

•Όσους θα ήθελαν αρχικά να ενηµερωθούν για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας.
•Εσωτερικούς Επιθεωρητές εταιριών που διαθέτουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ISO 9001:2008 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής

Αθήνα: 14-18 Μαΐου (κωδ. 91169)
18-22 Ιουνίου (κωδ. 91170)
09-13 Ιουλίου                 (κωδ. 91171)

Θεσ/νικη: 07-11 Μαΐου                   (κωδ. 91195)

Κρήτη (Ηράκλειο): 19-23 Μαΐου  (κωδ. 91188)

700 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Εισηγητές

Μαρία Πιτσίκα Άννα Γεωργίου
Κώστας Μπενάκης Γιώργος Μελαχροινός         
Χρήστος Κατσάνος             Γιώργος Λευθεριώτης 
Γιάννης Τσιριγωτάκης Θάνος Μιχαηλίδης 
Κώστας Σπαρτινός

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξοµοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε µία υποθετική εταιρεία. Τέλος η 2ωρη 

γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριµένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης 

επαγγελµατιών. Αναθεωρηµένο το 2007 – Ενσωµατώνει τις απαιτήσεις του IRCA για “Accelerated Learning”.

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στα Μητρώα Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών

Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα µπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν

και εφαρµόζουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράµµατα Βελτίωσης Ποιότητας και να

επιθεωρούν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα

έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωµένη εκπαίδευση σχετικά µε το ISO 9001:2008 και τις επιθεωρήσεις των

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 19011 σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας

• Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π)

• Συµβούλους που αναπτύσσουν Σ∆Π

• Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Ποιότητας

• Υπευθύνους Τµηµάτων

• ∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ISO 14001:2004 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πιστοποιηµένο από IEMA σε συνεργασία µε IQMS
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:

Πτυχίο IEMA, coffee breaks, ελαφρύ γεύµα

Παναγιώτης Αχλάδας        Γιάννης Καζάκος

Γιάννης Ελευθεριάδης        Παύλος Ζερβογιάννης

Αθήνα: 19-20 Ιουνίου           (κωδ. 91161)

Θεσσαλονίκη:      28-29 Ιουνίου (κωδ. 91196)

• Περιβαλλοντική Ενηµέρωση / Πρότυπα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

• Ανάπτυξη του ISO 14001:2004

• Περιβαλλοντική θέµατα και Νοµοθεσία

• Αρχές Επιθεώρησης Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

� Εσωτερικούς Επιθεωρητές εταιρειών που διαθέτουν Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

�Όσους θα ήθελαν αρχικά να ενηµερωθούν για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στα Μητρώα Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών

Ποιότητας των Οργανισµών αυτών. Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS (ISO 14000 & EMAS IRCA Course No.

A17268).

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εφαρµόζουν να επιθεωρούν και να

βελτιώνουν ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης µιας εταιρίας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 14001:2004.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής

Αθήνα:     28 Μαΐου -01 Ιουνίου          (κωδ. 91172)

Θεσσαλονίκη:       21-25 Μαΐου (κωδ. 91197)

Κρήτη (Ηράκλειο): 11-15 Ιουνίου (κωδ. 91189)

700 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IEMA, coffee breaks, γεύµα

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Εισηγητές

Παναγιώτης Αχλάδας Γιώργος Μελαχροινός
Ελένη Αλεξοπούλου Γιάννης Καζάκος 
Γιάννης Ελευθεριάδης        Παύλος Ζερβογιάννης

Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών (IRCA). Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο

ολοκληρωµένη εκπαίδευση σχετικά µε το ISO 14001:2004 σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πιστοποιηµένο από IEMA σε

συνεργασία µε IQMS.

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά

τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξοµοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε µία υποθετική εταιρεία. Τέλος η 2ωρη

γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριµένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς πιστοποίησης

επαγγελµατιών.

• Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

• Συµβούλους που αναπτύσσουν Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

• Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

• Υπευθύνους Τµηµάτων

• ∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τα Συστήµατα

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

ISO 14001:2004 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πιστοποιηµένο από ΙΕΜΑ σε συνεργασία µε IQMS
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
TUV HELLAS Approved
(1ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 23 Μαΐου (κωδ. 91156)

Θεσσαλονίκη: 14  Μαΐου (κωδ. 91198)

200 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Κόστος

Αντώνης Σαλευρής

�Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόµενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

�Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόµενοι στη δοµή ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης βάση του ΕΛΟΤ HD 384

�Νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη.

�Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

�Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης  κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ

�Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων µετρήσεων και ελέγχου για τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

�Το νοµοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δοµής του ΕΛΟΤ HD 384

�Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και της θεµελιακής γείωσης

�Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει την νέα Υ∆Ε, Έκθεση παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης καθώς και τα 

Πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου.

�∆οµή του ΕΛΟΤ HD 384

�Έλεγχοι εγκαταστάσεων (σύντοµη αναφορά στην δοµή των ελέγχων βάση του ΕΛΟΤ HD 384).

�Αρχές και µέθοδοι συµπλήρωσης Νέας Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εγκατάστασης

�Αρχές και µέθοδοι συµπλήρωσης Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

�Αρχές και µέθοδοι συµπλήρωσης Πρωτοκόλλων Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 

�Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων µετρήσεων που απαιτούνται 

για την συµπλήρωση του πρωτοκόλλου ελέγχου και επανελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

�Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

�Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες

�Μελετητές

�Κατασκευαστές- Επιβλέποντες

�Τεχνικούς ασφαλείας

�Εκπαιδευτικούς

�Συντηρητές Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

�Προϊσταµένους τµηµάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης  και σε όσους εκτελούν επεµβατικές ενέργειες ή συµµετέχουν ενεργά 

σε διαδικασίες µελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 07-08 Ιουνίου             (κωδ. 91155)

Θεσ/κη: 16-17 Ιουλίου (κωδ. 91199)

450 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

•Το νοµοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δοµής του ΕΛΟΤ HD 384

•Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και της θεµελιακής γείωσης

•∆οµή του ΕΛΟΤ HD 384

•Βασικοί όροι και ορισµοί από το πρότυπο.

•Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο.

•Τι προβλέπει το νέο πρότυπο σε χώρους µε ειδικές απαιτήσεις (λουτρά, πισίνες, κάµπινγκ, εργοτάξια, κ.λπ.).

•Έλεγχοι εγκαταστάσεων (σύντοµη αναφορά στην δοµή των ελέγχων).

•Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων

• Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόµενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

• Πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάση του ΕΛΟΤ HD 384 (ΕΝ, IEC, CENELEC)

• Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόµενοι στη δοµή του ΕΛΟΤ HD 384

• Να ενηµερωθούν οι εκπαιδευόµενοι στο τι αλλάζει και που µπορούν να ανατρέξουν για να βρουν στοιχεία στο εγχειρίδιο του

προτύπου. 

• Σύστηµα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

• Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων µετρήσεων και ελέγχου για τις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

• Kατασκευαστές

• Επιβλέποντες

• Τεχνικούς ασφαλείας

• Εκπαιδευτικούς,

• Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές

• Προϊσταµένους τµηµάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης 

• Σε όσους εκτελούν επεµβατικές ενέργειες ή συµµετέχουν ενεργά σε διαδικασίες µελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, 

συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

• Φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

• Σπουδαστές ΙΕΚ

Κόστος Σηµείωση

• Περιλαµβάνεται εγχειρίδιο εφαρµογής του προτύπου µε 
CD

Αντώνης Σαλευρής

Επιστροφή στα περιεχόµενα



26

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα:               03-04 Μαΐου           (κωδ. 91158)

600 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Παύλος Ζερβογιάννης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τον 

σχεδιασµό και την λειτουργία Συστηµάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων  µε αερόβιες µεθόδους (Αερόβιοι Βιολογικοί 

Καθαρισµοί)

�Νοµοθεσία

�Χαρακτηριστικά Αποβλήτων (Φυσικοχηµική σύσταση)

�Υπολογισµοί Παροχών

�Προεπεξεργασία

�Πρωτοβάθµια Επεξεργασία

�∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία

�Τριτοβάθµια Επεξεργασία

�Είδη Βιολογικής Επεξεργασίας

�Μαθηµατική Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστηµάτων

�Σχεδιασµός και χαρακτηριστικά Συστηµάτων Ενεργού Ιλύος

�Πρόγραµµα Ελέγχων και Επεµβάσεων σε λειτουργικά προβλήµατα Μονάδων παρατεταµένου αερισµού

�Υδραυλικοί Υπολογισµοί σε Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών 

�Επιλογή Αντλιών

• Μηχανικούς Σχεδιασµού και Λειτουργίας Συστηµάτων Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων 

• Υπεύθυνους Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

• Τεχνικούς Συντήρησης και Λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

• Προσωπικό Επιχειρήσεων Εταιριών ∆ιαχείρισης Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (π.χ. ∆ΕΥΑ)

• Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε τις βασικές αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας 

Συστηµάτων Επεξεργασίας Υγρών αποβλήτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ   
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-14:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 11-12 Ιουνίου          (κωδ. 91154)

Θεσ/κη: 25-26 Ιουνίου (κωδ.91200)

450 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Ευστράτιος Κόµης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τις απαραίτητες γνώσεις που

απαιτούνται ώστε να µπορούν να σχεδιάσουν και να επιβλέψουν την κατασκευή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων µικρής

και µεσαίας κλίµακας.

� Γενικά στοιχεία περί Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστηµάτων, Προσοµοίωση Φ/Β σε εξειδικευµένα λογισµικά

διαστασιολόγησης, αρχική ανάλυση διαστασιολόγηση - υπολογισµός – σχεδιασµός, συνοπτική περιγραφή της

υφιστάµενης νοµοθεσίας.

� Ανάλυση του εξοπλισµού που αποτελεί έναν Φ/Β σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταικά panels,

inverters, βάσεις εγκατάστασης, απαιτούµενος βοηθητικός εξοπλισµός). Γίνεται ανάλυση των ελάχιστων προδιαγραφών

που θα πρέπει να ικανοποιούνται για την επιλογή και εγκατάσταση.

� Αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών σχεδίασης διασυνδεδεµένων Φ/Β σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η

ανάλυση γίνεται µε την επίλυση παραδείγµατος εγκατάστασης ονοµαστικής ισχύος 100kW. Γίνεται περιγραφή όλων των

σταδίων σχεδίασης όπως είναι η αρχική αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης, τα βοηθητικά λογισµικά υπολογισµού, ο

σχεδιασµός σε autocad, τα κριτήρια επιλογής της συνδεσµολογίας, η πραγµατοποίηση ενεργειακής µελέτης µε τη χρήση

λογισµικού.

� Συνοπτική περιγραφή των τεχνικών σχεδίαση αυτόνοµων φωτοβολταικών σταθµών µε την ενσωµάτωση

συσσωρευτών. Η περιγραφή αφορά την διαστασιολόγηση των µερών του εξοπλισµού µε την επίλυση ενδεικτικού

παραδείγµατος.

• Μελετητές Μηχανικούς και εγκαταστάτες µε πεδίο ενδιαφέροντος τη σχεδίαση και κατασκευή φωτοβολταικών

εγκαταστάσεων σε αγροτεµάχια και στέγες κτιρίων.

• Υποψήφιους επενδυτές στον τοµέα των φωτοβολταικών µε γνώσεις ηλεκτρολογίας.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 07-08 Ιουνίου (κωδ. 91157) 

400 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Έφη Σεϊτανίδου

�κατανοήσει τις βασικές έννοιες για την ασφάλεια & υγεία στην εργασία

�γνωρίσει τη βασική νοµοθεσία που αφορά την ασφάλεια & υγεία στην εργασία

�µάθει ποιες είναι οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας

�κατανοήσει την έννοια του ατυχήµατος και του παρ’ ολίγον ατυχήµατος και ποιο είναι το κόστος µε το οποίο αυτά 

ισοδυναµούν

�αναγνωρίσει  τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία

�αναγνωρίσει τους κινδύνους που οφείλονται σε οργανωτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες

�κατανοήσει τη σηµασία της διαχείρισης της επικινδυνότητας

�γνωρίσει ποια είναι τα βασικότερα Μέσα Ατοµικής Προστασίας  και που χρησιµοποιούνται

�κατανοήσει την έννοια της σήµανσης ασφαλείας  και σε τι ακριβώς αντιστοιχεί το κάθε σήµα

�Εισαγωγή- ορισµοί βασικών εννοιών

�Νοµοθεσία-Αρµοδιότητες

�Ατυχήµατα –∆ιερεύνηση Ατυχηµάτων-Κόστος απωλειών

�Κίνδυνοι για την Ασφάλεια

�Κίνδυνοι για την Υγεία

�Ψυχική υγεία και Σύνδροµο Mobbing

�∆ιαχείριση της επικινδυνότητας 

�Μέσα Ατοµικής Προστασίας

�Σήµανση ασφαλείας

�τεχνικούς ασφαλείας 

�στελέχη που η θέση τους απαιτεί γνώσεις σε θέµατα ασφάλειας και υγείας

�εργοδότες που ενδιαφέρονται να οικοδοµήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας

�επαγγελµατίες που επιθυµούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 

αγορά εργασίας. 

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS
2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:

Πτυχίο IRCA, coffee breaks, ελαφρύ γεύµα

∆ιονύσης Βιδάλης                 Έφη Σεϊτανίδου

Νέστορας Παπαρούπας          Γιώργος Μαυριδάρας

Αθήνα:             19-20 Ιουνίου       (κωδ. 91160)

Θεσσαλονίκη:    28-29 Μαΐου         (κωδ. 91201)

• Βασικες Αρχές της εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας

• Ανάπτυξη του OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

• Αρχές Επιθεώρησης Συστηµάτων Υγείας & Ασφάλειας

� Εσωτερικούς Επιθεωρητές εταιρειών που διαθέτουν Συστήµατα Υγείας & Ασφάλειας

�Όσους θα ήθελαν αρχικά να ενηµερωθούν για τα Συστήµατα Υγείας & Ασφάλειας

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στα Μητρώα Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών

Ποιότητας των Οργανισµών αυτών. Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course

No. A17269).

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εφαρµόζουν να επιθεωρούν και να

βελτιώνουν ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας µιας εταιρίας, σύµφωνα µε τα πρότυπα OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ

1801.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

Γενικές Πληροφορίες

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στα Μητρώα Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών

Ποιότητας των Οργανισµών. Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17139).

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα µπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρµόζουν

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράµµατα Βελτίωσης Υγείας & Ασφάλειας και να

επιθεωρούν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σύµφωνα µε τα πρότυπα OHSAS 18001-EΛOT 1801.Το παρόν

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την πιο ολοκληρωµένη εκπαίδευση σχετικά µε το OHSAS 18001 /

EΛOT 1801 και τις επιθεωρήσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας ως προς το πρότυπο ISO 19011 σε σύντοµο

χρονικό διάστηµα.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

Περιεχόµενα

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων OHSAS 18001-EΛOT 1801, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές

επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξοµοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε µία υποθετική

εταιρεία. Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριµένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς

φορείς πιστοποίησης επαγγελµατιών.

Απευθύνεται σε

•Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (Σ∆ΥΑ)

•Συµβούλους που αναπτύσσουν Σ∆ΥΑ

•Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

•Υπευθύνους Τµηµάτων

•∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τα Συστήµατα

∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (Σ∆ΥΑ)

Αθήνα: 21-25 Μαΐου                 (κωδ. 91174)

Θεσσαλονίκη: 02-06 Ιουλίου (κωδ. 91202)

700 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Μαρία Πιτσίκα Έφη Σεϊτανίδου 
∆ιονύσης Βιδάλης               Νέστορας Παπαρούπας            
Παύλος Ζερβογιάννης

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:

Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,

coffee breaks, ελαφρύ γεύµα

Βάσια Καζάζη                   Γιάννης Μπαρράκος

Νάνσυ ∆ουκαλέτση           Μαρία Κουκαλιάρογλου

Αθήνα: 06-07 Ιουνίου       (κωδ. 91162)

Θεσσαλονίκη:      09-10 Ιουλίου       (κωδ. 91203)

• Σκοπός του σεµιναρίου είναι η ενηµέρωση σε θέµατα µικροβιολογίας τροφίµων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων,

νοµοθεσίας που σχετίζεται µε µικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιµα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιµετώπισης

των µικροβίων. Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που εµπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίµων και

απασχολούνται στην ασφάλεια των τροφίµων (ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση ποιότητας). Επιπλέον απευθύνεται σε

εταιρείες συµβούλων, φορείς ελέγχου, κλπ)

• Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σεµινάριο οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι βασικές αρχές της

µικροβιολογίας των τροφίµων & τις βασικές νοµοθετικές απαιτήσεις, να ερµηνεύουν αποτελέσµατα µικροβιολογικών

ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου & αντιµετώπισης των µικροοργανισµών στην εργασίας τους.

• Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται απο διαφορετικούς κλάδους της

αλυσίδας των τροφίµων.

• Μικροβιολογία Τροφίµων : Βασικές Αρχές

• Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα.

• Προφίλ Μικροοργανισµών

• Έλεγχος και αντιµετώπιση µικροβίων 

• Ερµηνεία αποτελεσµάτων µικροβιολογικών ελέγχων.

• Ισχύουσα νοµοθεσία για τα µικροβιολογικά κριτήρια και χρήση µικροβιολογικών κριτηρίων για τα 

τρόφιµα

� στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας 

των τροφίµων. 

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 16-17 Μαΐου (κωδ. 91163)

Θεσσαλονίκη: 17-18 Μαΐου (κωδ. 91204)

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα 

συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και τις µελέτες HACCP σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

• Βασικές αρχές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων

• ISO 22000:2005 - Ανάλυση νοµοθετικών απαιτήσεων και ενσωµάτωσή τους στο Σ∆ΑΤ

• Γενική Μικροβιολογία Τροφίµων και Πρακτικές Υγιεινής, Ανάλυση Απαιτήσεων

• Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση συστήµατος HACCP

• Βήµατα για την Ανάπτυξη ενός Συστήµατος HACCP

• Μελέτη HACCP και ISO 22000:2005

• Προσδιορισµός και παρακολούθηση CCPs & OPRPs

• Συµβούλους που αναπτύσουν Σ∆ΑΤ

• Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίµων και Συντονιστές οµάδων HACCP

• ∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη άποψη 

σχετικά µε τις βασικές αρχές των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων.

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Βάσια Καζάζη Γιάννης Τσιριγωτάκης

Νάνσυ ∆ουκαλέτση Γιάννης Μπαρράκος 

∆ηµήτρης Γεωργαντέλης    Μαρία Κουκαλιάρογλου

Επιστροφή στα περιεχόµενα



33

ISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

Γενικές Πληροφορίες

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφεροµένων στα Μητρώα Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών

Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362).

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα

συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, µελέτες HACCP και να επιθεωρούν Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας

Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την

πιο ολοκληρωµένη εκπαίδευση σχετικά µε το ISO 22000:2005 και τις επιθεωρήσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης ως προς το

πρότυπο ISO 19011 σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από

οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο µιας εταιρείας.

Περιεχόµενα

•Ανάλυση των απαιτήσεων προτύπου ISO 22000:05

•Ανάλυση των απαιτήσεων και των αρχών της προσέγγισης HACCP

•Αναφορά σε σχετικές νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

•Αρχές και τεχνικές επιθεώρησης

Όλες οι ενότητες συνδυάζονται από σχετικές ασκήσεις και παραδείγµατα, τα οποία βασίζονται σε προσοµοίωση υποθετικών

καταστάσεων στην αντίστοιχη ενότητα του σεµιναρίου.

Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριµένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς

πιστοποίησης επαγγελµατιών.

Απευθύνεται σε

•Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σ∆ΑΤ)

•Συµβούλους που αναπτύσσουν Σ∆ΑΤ

•Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίµων και Συντονιστές οµάδων HACCP

•∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη άποψη σχετικά µε τα Συστήµατα

∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων.

Αθήνα: 28 Μαϊου-01 Ιουνίου (κωδ. 91173)

Θεσσαλονίκη:   18-22 Ιουνίου                    (κωδ. 91205)

Κρήτη (Χανιά): 14-18 Μαΐου (κωδ. 91190)

700 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Βάσια Καζάζη                   Uxue Αzpiroz
Γιάννης Τσιριγωτάκης        Γιάννης Μπαρράκος
Μαρία Φραγκιαδάκη           Νάνσυ ∆ουκαλέτση 
∆ηµήτρης Γεωργαντέλης   Κατερίνα Σφακιανάκη       
Χρήστος Κατσάνος             Μαρία Κουκαλιάρογλου

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 
2.2 ΚΑΙ GLOBALG.A.P IFA v4.0
TUV HELLAS Approved σε συνεργασία µε το DKG International Training Centre 
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 19:00)

Γενικές Πληροφορίες

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
• ∆εν απαιτείται εµπειρία

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα:                   07-08 Μαΐου (κωδ. 310077)*

Θεσσαλονίκη: 28-29 Μαΐου (κωδ. 310079)*

Κρήτη (Ηράκλειο): 14-15 Μαΐου (κωδ. 310078)*

350 € + Φ.Π.Α. 23% **
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, γεύµα

• Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστηµάτων Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης (ΣΟ∆)

• Συµβούλους που αναπτύσσουν ΣΟ∆
• Επιβλέποντες ΣΟ∆ 
• Εσωτερικούς Επιθεωρητές 
• Υπ. Φυτοπροστασίας – Λίπανσης & Υπ. Τοπικών 

Αυτοδιοικήσεων
• Παραγωγούς αλλά και σε όσους θα ήθελαν να 

αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τα 
ΣΟ∆

Χρήστος Κατσάνος

Αρχικά αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2-1 & AGRO 2-2 όπως και GLOBALGAP IFA ver3.0, ενώ στη συνέχεια
παρουσιάζονται τεχνικές επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης εξοµοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση
σε υποθετικά σενάρια.
Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές απαιτήσεις των προτύπων σε συνάρτηση µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τα
σχέδια διαχείρισης.
Τέλος η 2ωρη γραπτή εξέταση οδηγεί στην απόκτηση εγκεκριµένου πιστοποιητικού από τους εγκυρότερους διεθνείς φορείς
πιστοποίησης επαγγελµατιών το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιβλεπόντων.
Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να καλύψουν αφενός τον τρόπο
προσέγγισης των απαιτήσεων του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και αφετέρου τον τρόπο προσέγγισης της
επιθεώρησης και πιστοποίησης αυτού του Συστήµατος.

• Αναφορά σε νοµοθεσία κλπ.
• Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP)
• Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρµογής του Συστήµατος
• Ανάλυση Συστηµάτων AGRO 2-1, 2-2 & GLOBALGAP 

(EUREPGAP)
• Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιηµένων Προϊόντων

Κόστος Σηµείωση

Περιεχόµενα Απευθύνεται σε

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Κόστος Σηµείωση

* Για πληροφορίες στο γραφείο Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Agrisystems, τηλ. :  2310-428498
** Σε περίπτωση συµµετοχής και στα 2 σεµινάρια (δηλ. Agro και Βιολογικά- 3 ηµέρες παρακολούθηση) 
κόστος : 450€ + Φ.Π.Α. 23% 

Πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
TUV HELLAS Approved 
(1ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 19:00)

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Γιώργος Νικολάου

150 € + Φ.Π.Α. 23% **
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,coffee breaks, γεύµα

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
• ∆εν απαιτείται εµπειρία

Περιεχόµενα Απευθύνεται σε

• Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας
• Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία περί βιολογικής παραγωγής
• Εθνική Νοµοθεσία για της λεπτοµέρειες εφαρµογής των 

ευρωπαϊκών κανονισµών
• Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων

• Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστηµάτων Βιολογικής Γεωργίας
• Συµβούλους Βιολογικής Γεωργίας
• Εσωτερικούς Επιθεωρητές
• Υπ. Φυτοπροστασίας – Λίπανσης & Υπ. Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
• Παραγωγούς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία γνώση 
σχετικά µε τα βιολογικά προϊόντα

Αθήνα:                   9 Μαΐου (κωδ. 310077)*

Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου (κωδ. 310079)*

Κρήτη (Ηράκλειο):   16 Μαΐου  (κωδ. 310078)*

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ISO 27001:2005 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS)
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε TUV ASIA PACIFIC
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

• Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001:2005.
• Οι απαιτήσεις σχεδίασης και τεκµηρίωσης ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
• Η µέθοδος και οι τεχνικές διεξαγωγής επιθεώρησης.
• Πρακτικές ασκήσεις σε εργαστήρια, σε οµάδες εργασίας και Case studies.

• Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόµενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας του 
IRCA και αναγνωρισµένα από τον IPC (ISO 27001:2005 ΙRCA certified A17242).

• Οι συµµετέχοντες (µετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισµένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις για την εγγραφή στο ∆ιεθνές Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών IRCA. 

• Στελέχη Οργανισµών που ασχολούνται µε θέµατα Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών
• Στελέχη που ασχολούνται µε την Ανάπτυξη και µε τον Έλεγχο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης  Ασφαλείας Πληροφοριών
• Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
• Συµβούλους

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής

Αθήνα: 02-06 Ιουλίου           (κωδ. 91167)

1.100 € + Φ.Π.Α. 23%
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, µε υλικό και εξετάσεις 
στα Αγγλικά

• Απαιτείται επαρκής επαγγελµατική εµπειρία – ενασχόληση 
µε το αντικείµενο των Πληροφοριακών Συστηµάτων

Εισηγητές

Ζαφείρης Κόβρας

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ISO 20000:2011 - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM)
Πιστοποιηµένο από IRCA σε συνεργασία µε TUV ASIA PACIFIC
(5ήµερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-19:00)

Γενικές Πληροφορίες

• Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόµενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας 
του IRCA και αναγνωρισµένα από τον IPC (ISO 20000:2011 ΙRCA certified A17405).

• Οι συµµετέχοντες (µετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισµένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις για την εγγραφή στο ∆ιεθνές Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών IRCA. 

Περιεχόµενα

• Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO20000:2011.
• Οι απαιτήσεις σχεδίασης και τεκµηρίωσης ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.
• Η µέθοδος και οι τεχνικές διεξαγωγής επιθεώρησης.
• Πρακτικές ασκήσεις σε εργαστήρια, σε οµάδες εργασίας και Case studies.

Απευθύνεται σε

• Στελέχη Οργανισµών που ασχολούνται µε θέµατα Υπηρεσιών Πληροφορικής, 
• Στελέχη που ασχολούνται µε την Ανάπτυξη και µε τον Έλεγχο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.
• Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πληροφορικής
• Συµβούλους

Αθήνα: 11-15 Ιουνίου    (κωδ. 91168)

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής

Ζαφείρης Κόβρας ή/και 
TUV Asia Pacific

Εισηγητές

• ∆ιεξάγεται στην Αγγλική Γλώσσα
• Απαιτείται επαρκής επαγγελµατική εµπειρία – ενασχόληση 
µε το αντικείµενο των Πληροφοριακών Συστηµάτων

1.100 € + Φ.Π.Α. 23%
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύµα

Κόστος Σηµείωση

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
TUV HELLAS Approved
(3ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.
• Απαιτείται εµπειρία σε συγκολλήσεις

Λάµπρος ΖάχοςΑθήνα: 02-04 Μαΐου (κωδ. 91100)

06-08  Ιουνίου        (κωδ. 91177)

700 € + Φ.Π.Α. 23%
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,
coffee breaks, γεύµα

Η πολυπλοκότητα των σηµερινών κατασκευαστικών έργων και του βιοµηχανικού εξοπλισµού, οι συνεχώς αυξανόµενες

απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία µιας

πληθώρας αναθεωρηµένων και νέων προτύπων και προδιαγραφών - ειδικά για τη διεργασία της συγκόλλησης - καθιστούν

αναγκαία την εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται στους κλάδους αυτούς στο αντικείµενο και την Τεχνολογία των

Συγκολλήσεων.

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική κατάρτιση στην Τεχνολογία των

Συγκολλήσεων.

• µηχανικούς κατασκευαστικών και βιοµηχανικών εταιριών, 

• µεµονωµένους µηχανικούς, 

• µηχανικούς µελετητικών γραφείων, συµβούλους µηχανικούς κ.α. 

• που εµπλέκονται και ασχολούνται µε το σχεδιασµό µεταλλικών κατασκευών, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο συγκολλήσεων.

•Μεταλλογνωσία – Αντοχή υλικών για  συγκολλήσεις / Ταξινόµηση Χάλυβα

•Μέθοδοι Κοπής - Συγκόλλησης

•Τύποι Συγκολλήσεων

•Υλικά Συγκόλλησης

•Σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα

•Σχεδιασµός – Γεωµετρία Συµβολισµού & Συγκολλήσεων

•Υπολογισµός Συγκολλήσεων

•Σφάλµατα συγκολλήσεων

•Έλεγχος Συγκολλήσεων

•Συγκολλησιµότητα Χαλύβων & Ποιοτικός Έλεγχος

•Θερµικές Κατεργασίες

•∆ιασφάλιση Ποιότητας για συγκολλητές κατασκευές

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ   
ΦΟΡΤΙΩΝ 
TUV HELLAS Approved
(3ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Το Σεµινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανηµάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και

περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανηµάτων”.

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τοµέα

Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανηµάτων και ασφάλειας στην µεταφορά και ανύψωση φορτίων και προσώπων.

• Ανάλυση της ισχύουσας Νοµοθεσίας

• Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων (Γερανογέφυρες, Κινητοί Γερανοί, Περονοφόρα,

Αντλίες Σκυροδέµατος, Πυργογερανοί, Γερανοί Λιµένος, Καλαθοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)

• Εξοπλισµός αρτάνης (συρµατόσχοινα, σχοινιά, αλυσίδες, κρίκοι, κ.α.)

• Χαρακτηριστικά χαλύβων κατασκευής Ανυψωτικών Μηχανηµάτων

• Συγκολλησιµότητα χαλύβων κατασκευής Ανυψωτικών Μηχανηµάτων

• Παραδείγµατα αστοχιών

• Ατυχήµατα – Ασφάλεια κατά τη χρήση

Εγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές, επιθεωρητές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανηµάτων καθώς και ανεξάρτητους

µηχανικούς που επιθυµούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις προδιαγραφές ελέγχου και ασφαλείας Ανυψωτικών

Μηχανηµάτων. Επίσης σε δηµόσιους λειτουργούς επιφορτισµένους µε τον έλεγχο και την επαλήθευση Ανυψωτικών

Μηχανηµάτων

Λάµπρος Ζάχος
Αθήνα: 23-25 Μαΐου (κωδ. 91178)

700 € + Φ.Π.Α. 23%
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,
coffee breaks, γεύµα

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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BS 25999  Επιθεωρητές Συστηµάτων Επιχειρηµατικής Συνέχειας (Business Continuity) 
Πιστοποιηµένο από IRCA 
(3ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00– 17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

1.100 € + Φ.Π.Α. 23%
Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πιστοποιητικά IRCA, coffee breaks, γεύµα

• Στελέχη Οργανισµών που ασχολούνται µε θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριών

• Επιθεωρητές Συστηµάτων Επιχειρηµατικής Συνέχειας (Business Continuity)

• Εξειδικευµένο προσωπικό επιχειρήσεων που θα χρησιµοποιηθούν ως εσωτερικοί επιθεωρητές. Επίσης θεωρείται ότι ήδη

έχουν συγκεκριµένη επίγνωση και εµπειρία σε θέµατα Επιχειρηµατικής Συνέχειας.

Το Σεµινάριο Επιθεωρητών Συστηµάτων Επιχειρηµατικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (BS 25999).

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες µια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τοµέα

Επιθεώρησης Συστηµάτων Επιχειρηµατικής Συνέχειας.

Εισηγητές θα είναι έµπειροι ΕπιθεωρητέςΑθήνα: 09-11 Μαΐου             (κωδ. 91176)

• ∆ιεξάγεται εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, µε 

υλικό και εξετάσεις στα αγγλικά

• Απαιτείται επαρκής επαγγελµατική εµπειρία –

ενασχόληση µε το αντικείµενο Risk Management 

•Εισαγωγικά σχόλια

•Επιχειρηµατική συνέχεια

•Απειλές (threats), Ευπαθή σηµεία (Vulnerabilities), Βλάβες και Ζηµιές (Harms & Damages)

•∆ιαχείριση Επιχειρηµατικής Συνέχειας

•Τα πρότυπα BS 25999-1 και BS 25999-2. Το πλαίσιο διαχείρισης κατά BS 25999. Η καλύτερη πρακτική προσέγγισης κατά BS

25999-1.

•Η αξία της επιχειρηµατικής συνέχειας για ένα οργανισµό.

•Όροι και Ορισµοί

•∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management): Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis), Αντιµετώπιση Κινδύνων (Risk Treatment),

Παρακολούθηση Κινδύνων (Risk Monitoring), Βελτιστοποίηση Κινδύνων (Risk Optimization) και η προκύπτουσα Ανάλυση

Επιχειρηµατικής Επίπτωσης (Business Impact Analysis) σύµφωνα µε το πρότυπο BSI 100-4

•Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Σύµφωνα µε το BS 25999

•∆ιαγώνισµα την 3η ηµέρα για Εσωτερικός Επιθεωρητής διάρκειας 2,5 ωρών.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (ΚPIs)
TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Κόστος Σηµείωση

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιµούν, µε ποσοτικό τρόπο, την 

«πρόοδο» της Επιχείρησης, σε σχέση και µε τους στρατηγικούς της στόχους, ή και να θέσουν τους στόχους εκείνους που θα 

δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στην Επιχείρηση.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι Στελέχη Εταιριών ή Ιδιώτες, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από 

οποιοδήποτε ∆ιοικητικό επίπεδο µιας Εταιρείας. 

• Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισµού και χρήσης των κατάλληλων ∆εικτών Απόδοσης (Key Performance 

Indicators, KPIs), µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας

• Χρήση τεχνικών για συστήµατα ∆εικτών Απόδοσης, όπως η «Ισορροπηµένη Κάρτα» (Balanced Scorecard)

• Τρόπους αποτίµησης δύσκολα µετρήσιµων δραστηριοτήτων µιας Επιχείρησης.

• «Ένταξη» συστήµατος KPIs σε  σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

• ∆ιευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων

• Συµβούλους που αναπτύσσουν συστήµατα µέτρησης επιχειρηµατικών διαδικασιών

• Υπεύθυνους ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

• ∆ιοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν µία ολοκληρωµένη γνώση σχετικά µε τους ∆είκτες 

Απόδοσης

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Γιώργος Λευθεριώτης
Αθήνα: 07-08 Μαΐου         (κωδ. 91179)

400 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS,
coffee breaks, γεύµα

Επιστροφή στα περιεχόµενα



42

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ITIL V.3 
TUV HELLAS Approved
(3ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 13-15 Ιουνίου        (κωδ. 91159)

700 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πτυχίο PMI (Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργου), coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, µε υλικό και εξετάσεις 
στα Αγγλικά

• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του ITIL 
v3, ο συµµετέχων θα έχει 2 µονάδες σ (credits) στο 
σύστηµα προεπιλογής του ITIL.

Νεκτάριος Γκιώνης

• Προσωπικό ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής

• Προσωπικό Υποστήριξης Πληροφορικής,

• Συµβούλους Πληροφορικής, ∆ιευθυντές, Προγραµµατιστές, Παρόχους Υπηρεσιών και Παρόχους Ολοκληρωµένων Λύσεων

Πληροφορικής

• Αυτό το 3-ήµερο σεµινάριο εισάγει τους διδασκόµενους στον κύκλο ζωής διαχείρισης των υπηρεσιών IT και δίνει την

δυνατότητα στους συµµετέχοντες, αφού ολοκληρώσουν µε επιτυχία το σχετικό διαγώνισµα, εισόδου σε µελλοντικά ITIL v3

ενδιάµεσα επίπεδα µαθηµάτων.

• Η καλύτερη πρακτική ITIL v3 αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια: Στρατηγική Υπηρεσίας, Σχεδιασµός Υπηρεσίας,

Μετάβαση Υπηρεσίας, Λειτουργία Υπηρεσίας και Συνεχής Βελτίωση Υπηρεσίας. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν το πλαίσιο

κύκλου ζωής της υπηρεσίας που ευθυγραµµίζεται µε τις ανάγκες της επιχείρησης ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αξία της

επιχείρησης, την απόδοση των επενδύσεων και δίνει την δυνατότητα στο IT να λύσει ειδικές λειτουργικές ανάγκες.

• Βασικές αρχές και έννοιες των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Πληροφορικής.

• Οφέλη εφαρµογής του ITIL σε µια εταιρεία.

• ∆ιεργασίες διαχείρισης της υπηρεσίας και πώς συσχετίζονται µε τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας.

• Βασικές έννοιες και ορισµοί που συνδέονται µε τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας.

• ∆ραστηριότητες και ρόλοι που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής της υπηρεσίας.

• Στοιχεία του κύκλου ζωής της υπηρεσίας και πώς αυτά συσχετίζονται µε άλλα στοιχεία.

• Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του κύκλου ζωής της υπηρεσίας.

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 07-08 Μαΐου       (κωδ. 91165)

450 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Κώστας Μπενάκης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει την µεθοδολογία που θα τους

επιτρέψει να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν κρίσεις.

�Ορισµός, έννοια και στοιχεία Κρίσης

�Είδη Κρίσεων

�Αρχές ∆ιαχείρισης Κρίσης

�Παρεµβάσεις στην Κρίση

�Τεχνικές: Οικονοµικές, Ψυχολογικές, Κοινωνικές

�Εφαρµογή ISO 31000 (Crisis Management)

�Θεωρία και Case study

• ∆ιευθυντικά Στελέχη, Στελέχη ∆ιευθύνσεων ∆ηµοσίων Σχέσεων, Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµηµατάρχες

• Συµβούλους Επιχειρήσεων

• Όσους ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν και να αντιληφθούν πληρέστερα τους τρόπους διαχείρισης κρίσεων

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ & ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TUV HELLAS Approved
(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-14:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητής

Αθήνα: 14-15 Μαΐου (κωδ. 91166)

600 € + Φ.Π.Α. 23%

Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 
ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ανέστης Λελίδης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει την µεθοδολογία που θα τους

επιτρέψει να µετασχηµατίσουν µία επιχειρηµατική απόφαση σε ασφαλείς συµβατικούς όρους (διεργασία διαµόρφωσης

του συµβατικού κειµένου).

� ∆ραστηριότητες πλαισίου (upstream contract activities) για την διαµόρφωση αποτελεσµατικών συµβάσεων.

� Η έννοια της σύµβασης (νοµική προσέγγιση) και η θέση της εντός του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) – Κύριες µορφές συµβάσεων του

Α.Κ. – Σύγκριση ενδοσυµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.

� Η εργαλειακή σηµασία της σύµβασης εντός των µηχανισµών της αγοράς – Κριτήρια για τη διαµόρφωση των συµβάσεων.

� Συµβάσεις και διεθνείς νοµοθεσίες (το στοιχείο της αλλοδαπότητας).

� Πρόδροµοι της σύµβασης (διαπραγµατευτική συµπεριφορά των µερών – προσυµβατικές συµφωνίες).

� Η τεχνική της διαµόρφωσης συµβάσεων (Βασικές απαιτήσεις – Η «γλώσσα» της σύµβασης – Η δοµή της σύµβασης).

� Η εξασφάλιση από κινδύνους (risk assessment) ως βασικό κριτήριο σχεδιασµού µιας σύµβασης.

� Η σύµβαση και οι σχέσεις µε τρίτους.

� Τύποι συµβάσεων υποστήριξης (support contracts) µε βάση την διαχείριση του κόστους (fixed-price & cost-plus contracts) –

Έµφαση στην διαµόρφωση συµβάσεων εγγυηµένης απόδοσης (Performance based Contracts – Buying Performance, Not Parts

or Repairs).

� Βασικοί όροι που πρέπει να περιέχονται στην σύµβαση (ανάλυση αυτών). – Πρότυπη µορφή σύνθετης σύµβασης (παροχή

συγκεκριµένου συµβατικού κειµένου).

• Συµβούλους που συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες στην συγγραφή σύνθετων συµβάσεων.

• Υπεύθυνους ∆ιευθύνσεων Contracting και Procurement (ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα).

• Τεχνικούς Μηχανικούς που συµµετέχουν στην συγγραφή σύνθετων συµβάσεων (ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα).

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
TUV HELLAS Approved

(2ήµερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00-15:00)

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόµενα

Απευθύνεται σε

Ηµεροµηνίες διεξαγωγής Εισηγητές

Αθήνα: 29-30 Ιουνίου         (κωδ. 91164)

450 € + Φ.Π.Α. 23% 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS, coffee breaks, 

ελαφρύ γεύµα

Κόστος Σηµείωση

• ∆ιεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ανέστης Λελίδης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκοµίσει την µεθοδολογία που θα τους

επιτρέψει να σχεδιάσουν και, εν συνεχεία, να διεξάγουν οποιοδήποτε µορφή διαπραγµάτευσης µε επιτυχία.

�Η φύση της διαπραγµάτευσης. – Η έννοια, η διαδροµή και τα στοιχεία της.

�Τα είδη του διαπραγµατευτή.

�Ο πυρήνας και οι φάσεις της διαπραγµάτευσης.

�Ορισµός στόχου – ορίου στην διαπραγµάτευση.

�Τακτικές προσέγγισης, παραχώρησης, παγίδες και «τεχνάσµατα» στην διαπραγµάτευση.

�Οι στρατηγικές της διαπραγµάτευσης (Πως αποφασίζεται η στρατηγική – Μοντέλο Harvard).
�∆ιαπραγµατευτικό στυλ / Case Study.

�Βασικές διαπραγµατευτικές στρατηγικές (ανταγωνιστική – συνεργατική).

�Τεχνικές της κάθε στρατηγικής.

�Αρχές – πηγές της δύναµης (ισχύς) στην διαπραγµάτευση.

�Τα αδιέξοδα στην διαπραγµάτευση και πώς αντιµετωπίζονται.

• Συµβούλους που συµµετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες στην διαπραγµάτευση επιχειρηµατικών αντικειµένων.

• Στελέχη ∆ιευθύνσεων Contracting και Procurement (ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα).

• Μηχανικούς που συµµετέχουν στην διαπραγµάτευση σύνθετων συµβάσεων (ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα).

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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Παρακαλούµε αποστείλετε την παρούσα αίτηση συµπληρωµένη µε fax: 210.65.28.025 ή µε e-mail:: 

training@tuvhellas.gr αν αφορά σε σεµινάριο Αθήνας ή στο 2310.42.84.98 ή akoukoura@tuv-nord.com αν αφορά σε 

σεµινάριο Θεσσαλονίκης και θα επικοινωνήσουµε µαζί σας το συντοµότερο δυνατόν.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη κάθε σεµιναρίου. 

Την αίτηση θα την βρείτε και ηλεκτρονικά στο site µας

http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc
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Tα σεµινάρια διεξάγονται στους 

παρακάτω χώρους:

•Αθήνα: Electra Palace Hotel, 

Ναυάρχου  Νικοδήµου 18-20, 

105 57

site: www.electrahotels.gr

•Θεσσαλονίκη:CLASSICAL MACEDONIA 

PALACE DELUXE,

Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640, 

site: www.classicalhotels.com

Στοιχεία Επικοινωνίας…

ΑΘΗΝΑ:
Ελ. Βενιζέλου 24,  153 41  Αγ. Παρασκευή
τηλ. :  210-6561681, fax: 210-6528025     
e-mail:training@tuvhellas.gr
Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Κονδυλία Κοντογιάννη

ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ AGRO:
Γραφείο Θεσσαλονίκης
τηλ. :  2310-428498, fax:  2310-428458     
e-mail: agrisystems@tuvhellas.gr
Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Ιωάννα Μαραγκού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Βασιλικά Βουτών, 711 10
τηλ. : 2810-391856-7 , fax: 2810-391858
e-mail: heraklion1@tuvhellas.gr
Υπεύθ. επικοινωνίας: κος Βαγγέλης Τσιτούνης

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας
www.tuvhellas.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 24, • 153 41 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 65 40 195 • Fax: 210 65 28 025

E-mail:info@tuvhellas.gr • www.tuvhellas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Λέοντος Σοφού 20, 570 01 Θέρµη
τηλ. : 2310-428498, fax: 2310-428458
e-mail: akoukoura@tuv-nord.com
Υπεύθ. επικοινωνίας: κα Αγγελική Κούκουρα

• Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη κάθε σεµιναρίου. Την αίτηση θα την

βρείτε και ηλεκτρονικά στο site µας http://www.tuvhellas.gr/downloads/AITHSH2009.doc

• Το κόστος συµµετοχής όλων των σεµιναρίων µπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασµό ΛΑΕΚ του ΟΑΕ∆

(0,45%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιµες

ηµέρες πριν από την έναρξη κάθε σεµιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται µε την

αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη ∆/νση Εκπαίδευσης.

• Παρέχονται ειδικές προνοµιακές τιµές σε ορισµένες κατηγορίες συµµετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν

πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συµµετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)

• Η αποπληρωµή των σεµιναρίων γίνεται µετά το τέλος κάθε σεµιναρίου, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό

(εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή

το τιµολόγιο που θα σας εκδοθεί.

• Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωµα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής

των σεµιναρίων και των εισηγητών.

Συµπληρωµατικά Στοιχεία. . .

Επιστροφή στα περιεχόµενα
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