
 
 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - 
(ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ). Επίσης, η γνωριμία με όλα τα μεγέθη που 
επηρεάζουν την ενεργειακή τους ταυτότητα και ο τρόπος υπολογισμού τους. Ταυτόχρονα, παρουσιάζε-
ται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ε-
νός κτηρίου και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η τρέχουσα νομο-
θεσία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική 
για την ενεργειακή βαθμονόμηση ενός κτηρίου και γίνεται αναλυτική εκμάθηση της χρήσης του μέσω 
παραδειγμάτων. Τέλος, στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέ-
χουν στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, βάσει των όσων προβλέπονται από το ΥΠΕΚΑ.  Έτσι, 
μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες από τη μία θα είναι απολύτως έτοιμοι να διενεργή-
σουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια και, ταυτόχρονα, κατάλληλα προετοιμασμένοι για να συμμε-
τάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή. 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μετά το πέρας της εκπαίδευσης:  
 Εξοικείωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ).  
 Εξοικείωση με τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια. Εξοικείωση με τις αλλαγές 

που επιφέρει η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου στο χώρο της αγοράς ακινήτων, αλ-
λά και των κατασκευών. 

 Εξοικείωση στη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. 
 Ικανότητα άμεσης διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης σε κτήρια. 
 Πλήρη προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μονίμων επιθεωρητών για κτήρια. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν μηχανικοί όλων των 
ειδικοτήτων (ΑΕΙ & ΤΕΙ), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΤΕΕ με στόχο την ένταξή 
τους στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας 
 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου 
 Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτηρίων 
 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 Τεχνολογίες εξοικονόμησης & διαχείρισης ενέργειας Η/Μ συστημάτων 
 Θεσμικό  Πλαίσιο - Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 
 Θερμομονωτική επάρκεια κτηριακού κελύφους 
 Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου 
 Πρακτική Άσκηση 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 60 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 36 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 60%) και οι υπόλοιπες 24 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 40 %). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης 
θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές και είναι μηχανικοί (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) με ειδί-
κευση στις ενεργειακές επιθεωρήσεις. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά παρακολούθη-
σης του ΚΕΚ, απαραίτητα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΤΕΕ  για τους  
μόνιμους επιθεωρητές για κτήρια. 



 
 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 287-1 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών των συγκολλήσεων 
χαλυβοκραμάτων, που θα εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τη χρήση, τη ρύθμιση των 
μηχανών και την επιλογή των ηλεκτροδίων. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα προετοιμαστούν για τις 
εξετάσεις του EN 287-1. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι τεχνικοί 
απόφοιτοι τεχνικού λυκείου σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και άτομα με 3 έτη εμπειρία συντήρησης 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, κ.λπ., που κατέχουν τις βασικές 
τεχνικές ηλεκτροσυγκόλλησης και εκτελούν εργασίες συγκόλλησης με τη μέθοδο ηλεκτρικού τόξου 
με υπενδεδυμένο ηλεκτρόδιο τουλάχιστον ενός έτους. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 10 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 30%) και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 70 %). 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά 
παρακολούθησης του ΚΕΚ.  
Όσοι από τους συμμετέχοντες περάσουν με επιτυχία τις προβλεπόμενες από το ΕΝ 287 εξετάσεις 
θα πάρουν πιστοποιητικό επάρκειας (πιστοποίησης), κατά ΕΝ 287.  
  



 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να εκπαιδεύσει άτομα που θα τα καταστήσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(Ν.3859/2010) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ικανά να παρέχουν υπηρεσίες 
τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β κατηγορίας (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ κατηγορίας 
(χαμηλής επικινδυνότητας).  
ΣΤΟΧΟΙ: Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες και 
τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς: 
 Να επιθεωρούν τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασί-

ας, να αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλει-
ας, να προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους. 

 να μεριμνoύν, ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και α-
σφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγούν για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύ-
νου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

 Να είναι σε θέση να παρέχουν στον εργοδότη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων της επιχείρησής 
του (εργασία την οποία είναι υποχρεωμένος να συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας),  στην οποία 
γίνεται εκτίμηση κινδύνου μετά από συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμε-
νης εργασίας και καταγράφονται: 

 Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες 
 Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι 
 Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα 
Τεχνικού Ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (Σχετ. Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, 
Π.Δ.159/99), οι εργοδότες μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους έναντι του νόμου, 
αναθέτοντας καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομο που διαθέτει: 
α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης ε-
παγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού-εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει 
σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος όταν 
αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
γ) Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και 
των ΚΑΤΕΕ. 
δ) Απολυτήριο Τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματι-
κής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος 
εμπειροτέχνη. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας 
 Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
 Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και 

υγεία των εργαζομένων 
 Τεχνικός ασφαλείας 
 Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου - Παραδείγματα 
 Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων – Παραδείγματα 
 Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας                                               
 Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού   



 
 

 
 

 Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας 
 Θόρυβος - Δονήσεις                                                                                           
 Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα                                                                      
 Σήμανση χώρων εργασίας                                                                                  
 Πυροπροστασία  
 Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες 
 Όρια επαγγελματικής έκθεσης 
 Κίνδυνοι από τα μηχανήματα 
 Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων                                                    
 Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές 
 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων                                                                     
 Μέσα ατομικής προστασίας                                                                              
 Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του 
Υπουργείου, θα ξεκινήσει 40 ημέρες μετά την υποβολή του στο υπουργείο εργασίας. Η συνολική 
διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-

τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομέ-

νων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα 
παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η 
οποία τον καθιστά Τεχνικό Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β κατηγορίας. 
 
  



 
 

 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (με πιστοποίηση) 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Μετά το τέλος της απαραίτητης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι 
εκπαιδευόμενοι θα δώσουν τις εξετάσεις αυτές που απαιτούνται για να την απόκτηση του 
πιστοποιητικού του Cambridge το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Λυκείων ΙΕΚ, ΑΤΕΙ και ΑΕΙ που θα ήθελαν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην 
πληροφορική και να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
Εισαγωγή στα windows  
 Εργασία με λειτουργικά  συστήματα  
 Το περιβάλλον των Windows 
 Χειρισμοί με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 
 Τι είναι τα παράθυρα 
 Εργασία με πολλά παράθυρα 
 Χειρισμός των πλαισίων διαλόγου 
 Τερματισμός Windows 
 Αποθηκευτικά μέσα: οδηγοί – δισκέτες 
 Δημιουργία στοιχείων 
 Επιλογή πολλών στοιχείων 
 Μετακίνηση στοιχείων – αντιγραφή – μετονομασία – διαγραφή – αποθήκευση στοιχείων 
 Ιδιότητες αρχείων και φακέλων (τύπος – θέση – μέγεθος)  
 Δημιουργήθηκε τροποποιήθηκε – μόνο προς ανάγνωση – προς φύλαξη – κρυφό  
 Δημιουργία συντομεύσεων 
 Εύρεση αρχείων και φακέλων (όνομα και θέση – ημερομηνία τροποποίησης) 
 Άνοιγμα  αρχείου με διαφορετικό πρόγραμμα 
 Ρυθμίσεις – πίνακας ελέγχου  
 Διαχείριση εκτυπώσεων   
 Ρυθμίσεις του συστήματος 
 Κωδικοί Πρόσβασης  
 
Χρήση Φύλλων Εργασίας. Το Microsoft Excel 
Βασικές λειτουργίες  
 Εκκίνηση και εξοικείωση με τα βασικά μέρη της επιφανείας εργασίας του  Excel, τις μπάρες ερ-

γαλείων και τον τρόπο μετακίνησης μέσα σε φύλλα εργασίας 
 Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου, αριθμών και τύπων 
 Ονομασία και αποθήκευση ενός αρχείου βιβλίου εργασίας 
 Εκτύπωση φύλλου εργασίας 
 Άνοιγμα και κλείσιμο υπάρχοντος αρχείου – έξοδος από την εφαρμογή 
Κατασκευή και μορφοποίηση ενός φύλλου εργασίας 
 Ξεκίνημα ενός νέου βιβλίου εργασίας 
 Εργασία με περιοχές κελιών – Μετακίνηση, αντιγραφή, εισαγωγή και διαγραφή κελιών και των 

περιεχομένων τους 
 Εργασία με γραμμές και στήλες – εισαγωγή και διαγραφή στηλών και γραμμών, αλλαγή πλά-

τους στήλης και ύψους γραμμής 



 
 

 
 

 Μετακίνηση μεταξύ φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, χρήση της online βοήθειας του 
Excel 

 Μορφοποίηση αριθμών, αλλαγή γραμματοσειράς, στοίχιση κελιών και μορφοποίησή τους με 
περιθώρια και χρώμα 

 Έλεγχος ορθογραφίας 
 Πρακτική Άσκηση 

 
Επεξεργασία κειμένου με το Microsoft Word 
Βασικές λειτουργίες  
 Τα βασικά στοιχεία επιφάνειας εργασίας του Microsoft Word 
 Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία κειμένου. Τα εργαλεία – ευκολίες που προσφέρει η ε-

φαρμογή 
 Δημιουργία εγγράφου, εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση μέσα στο έγγραφο 
 Μετακίνηση και αντιγραφή στοιχείων 
 Βασική μορφοποίηση του κειμένου (χαρακτήρες, παράγραφοι, λίστες) 
 Διόρθωση – ορθογραφικός έλεγχος, συλλαβισμός 
 Αποθήκευση του αρχείου εργασίας και ανάκτηση υπαρχόντων αρχείων κειμένου 
 Εκτύπωση, ρύθμιση παραμέτρων εκτυπωτή 
 
Περιεχόμενα internet - outlook 
 Υπηρεσίες του INTERNET 
 Υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου 
 Ο φυλλομετρητής  INTERNET EXPLORER – ανάλυση του περιβάλλοντος (γραμμή μενού, διεθύν-

σεων, εργαλειοθήκες, γραμμή κατάστασης 
 Ονοματολογία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων 
 Το σύστημα βοήθειας του INTERNET EXPLORER 
 Περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό  
 Ιστοσελίδες  
 Δεσμοί  (Hyperlinks) 
 Download 
 Αποθήκευση ιστοσελίδας – εκτύπωση – διαμόρφωση 
 Μηχανές αναζήτησης  
 Αγαπημένα (προσθήκη, διαγραφή, διαμόρφωση) 
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 Διευθύνσεις  e-mail 
 Διαχείριση μηνυμάτων – μήνυμα (ανάγνωση, διαγραφή, μετακίνηση, αποστολή)  - Οργάνωση 

μηνυμάτων  
 Επισύναψη αρχείου  – Αποθήκευση μηνύματος 
 Βιβλίο διευθύνσεων  
 Φάκελοι (δημιουργία – διαγραφή φακέλων για την αποθήκευση μηνυμάτων 
 Άλλες εφαρμογές διαδικτύου  
 
Περιεχόμενα POWER POINT 
 Εισαγωγή στις παρουσιάσεις 
 Προετοιμασία – σχεδιασμός παρουσίασης 
 Άνοιγμα αποθήκευση και κλείσιμο  παρουσίασης 



 
 

 
 

 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων  
 Κατανόηση των αντικειμένων 
 Μετακίνηση, αντιγραφή, αλλαγή μεγέθους και διαγραφή αντικειμένων 
 Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης 
 Προσαρμόζοντας  τις ρυθμίσεις του Power Point 
 Δημιουργώντας μια νέα διαφάνεια 
 Εισάγοντας κείμενο  
 Μετακινώντας το σημείο εισαγωγής 
 Επεξεργασία κειμένου 
 Προσθήκη έτοιμων εικόνων Clip Art και Wordart 
 Χρήση των εργαλείων σχεδίασης 
 Αντικείμενα σχεδίασης  
 Σχεδιάζοντας γραμμές, βέλη, ορθογώνια και ελλείψεις 
 Δημιουργία Γραφημάτων 
 Χρησιμοποιώντας πρότυπα παρουσιάσεων 
 Χρησιμοποιώντας πρότυπα σχεδίασης  
 Το υπόδειγμα διαφανειών 
 Τροποποιώντας διαφάνειες βασισμένες στο υπόδειγμα διαφανειών 
 Εναλλαγή προβολής 
 Δουλεύοντας με τα εφέ εναλλαγής 
 Τυπώνοντας σημειώσεις ακροατηρίου 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από τον εξεταστικό 
οργανισμό, έχουν διάρκεια 60 Δ.Ω. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σε θέματα πληροφορικής και θα είναι πιστοποιη-
μένοι. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει 
Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΚ. Τέλος, στους συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να 
δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό του Cambridge (βασικές γνώσεις 
πληροφορικής, το οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.  
 

  



 
 

 
 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι πρώτες βοήθειες δίνονται από οποιονδήποτε γνωρίζει και έχει παρακολουθήσει 
μαθήματα πρώτων βοηθειών, διότι περιλαμβάνουν μόνο ενέργειες και όχι ιατρικές πράξεις. Οι 
ενέργειες αυτές έχουν στόχο την προσπάθεια να σωθεί μια ζωή, την ανακούφιση από τον πόνο και 
την ηθική συμπαράσταση. 
Τα πιστοποιημένα σεμινάρια Α΄ Βοηθειών είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις και τεχνικές που θα βοηθήσουν ή θα σώσουν, σε πολλές περιπτώσεις, τη ζωή του 
συνανθρώπου μας. 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για το πώς να ελέγχουν την ασφάλεια του χώρου 
του ατυχήματος, να καλούν βοήθεια, να ελέγχουν και να αξιολογούν τις αντιδράσεις του θύματος, 
να διανοίγουν τις αεροφόρους οδούς του, να πραγματοποιούν σωστές θωρακικές συμπιέσεις, να 
χορηγούν εμφυσήσεις διάσωσης και να διατηρούν τη σωστή αναλογία συμπιέσεων και εμφυσή-
σεων ανάλογα με την ηλικία του πάσχοντος. Θα ενημερωθούν, επίσης, για τη σωστή αντιμετώπιση 
ενός λιποθυμικού περιστατικού. Ο περιορισμός μιας ακατάσχετης αιμορραγίας, η σωστή περιποί-
ηση ενός τραύματος, η αντιμετώπιση της ρινορραγίας, οι μώλωπες, οι μελανιές, τα τσιμπήματα 
και τα εγκαύματα θα απασχολήσουν ιδιαίτερα τους εκπαιδευόμενους, καθώς καλούνται να τα α-
ντιμετωπίσουν αρκετά συχνά. Τέλος, θα μάθουν ότι κάποιες παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπι-
σης των ατυχημάτων (π.χ. η ανόρθωση της κεφαλής κατά τη ρινορραγία) σήμερα θεωρούνται α-
ναποτελεσματικές. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στις Α’ βοήθειες.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
 Νόμοι Καλού Σαμαρείτη 
 Νομικό καθεστώς 
 Τρόποι προσέγγισης 
 Μέτρα Ασφαλείας 
 Βασική περιγραφική Αναπνευστικού, κυκλοφορικού, Ερειστικού, Μυϊκού, Νευρικού συστήμα-

τος 
 Ψυχολογική υποστήριξη 
 Το σύστημα ΑΒCD’S 
 Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Ενήλικας, παιδί, νεογνό) 
 Εγκεφαλικό (ισχαιμικό / αιμορραγικό) 
 Καρδιακή Προσβολή  -  Αιμορραγίες 
 Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης 
 Κατάγματα  - Εξαρθρώσεις 
 Κατασκευή ναρθήκων 
 Περίδεση 
 Υγρός / Ξηρός πνιγμός 
 Πνιγμός νεογνού 
 Βασικά στοιχεία Απινιδωτή 
 Αλλεργίες 
 Αιματώματα 
 Εγκαύματα 
 Χημικά εγκαύματα 
 Κοψίματα 



 
 

 
 

 Οδοντικοί τραυματισμοί 
 Οφθαλμικοί τραυματισμοί 
 Κουτί Α’ Βοηθειών 
 Υποθερμία 
 Κρυοπαγήματα 
 Υπερθερμία (Κόπωση) 
 Ηλίαση 
 Προβλήματα με διαβήτη 
 Αφυδάτωση 
 Δηλητηρίαση 
 Επιληψία 
 Δάγκωμα φιδιού 
 Δάγκωμα αράχνης 
 Βασικοί τρόποι μεταφοράς 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 10 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 30%) και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 70 %). 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές στο τομέα της ιατρικής με ειδίκευση στις Α Βοήθει-
ες. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά 
παρακολούθησης του ΚΕΚ, καθώς και πιστοποίηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ευρωπαϊκό 
δίπλωμα πιστοποίησης παροχής Α’ Βοηθειών EFAC) ή την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.  

 
  



 
 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ:  
Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτήσεων που προσφέρει την κατάλληλη 
ενημέρωση και προετοιμασία για γραμματείς επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν με σαφήνεια το 
ρόλο τους στη σύγχρονη επιχείρηση, να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες εξέλιξής τους, τις προοπτικές 
του επαγγέλματος στο μέλλον και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
εξάσκηση του στη σύγχρονη αγορά. 
 
ΣΤΟΧΟΣ: Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενες/οι  θα γνωρίζουν: 

 Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης 

 Τις βασικές αρχές των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας 

 Τις  βασικές γνώσεις πληροφορικής  σε  θέματα word 

 Τις  βασικές γνώσεις πληροφορικής  σε  θέματα excel  

 Τις  βασικές γνώσεις πληροφορικής  σε  θέματα internet  
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γραμματείς υψηλών βαθμίδων, αλλά και γραμματείς που επιθυ-
μούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτό το ρόλο. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε σεμιναριακές συναντήσεις – workshops και περιλαμβάνει θεωρητικές 
γνώσεις, πρακτικές ομαδικές ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, βιωματικά παιχνίδια.  
Χωρίζεται στις εξής ενότητες :  
 
Επικοινωνιακές ικανότητες – Communication Skills  
Διοικητικές ικανότητες – Management Skills  
Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Development  
Επικοινωνιακές ικανότητες – Communication Skills  
 
Δημόσιες Σχέσεις της/του Γραμματέως : (4h)  
Το νόημα των Δημοσίων Σχέσεων στη Σύγχρονη Επιχείρηση  
Ιστορία και φιλοσοφία και βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων  
Ο τρόπος που η/ο γραμματέας δημιουργεί «εικόνα»  
Οι ομάδες κοινού της επιχείρησης  
Το ετήσιο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων  
Η σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  
Τι περιλαμβάνει η στρατηγική μίας επιχείρησης 
 
Γραπτή, Προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία (4h)  
Η σημασία της γραπτής επικοινωνίας και των επαγγελματικών κειμένων  
Δείγματα εντύπων και επαγγελματικών κειμένων  
Βασικά λάθη στη χρήση της γλώσσας μας  
Η εταιρική ταυτότητα και η συμμετοχή της στην εταιρική κουλτούρα  
Η επιστολή, το Δελτίο Τύπου, η πρόσκληση, κ.α.  
Οι κανόνες για να δομήσουμε ένα επαγγελματικό κείμενο  



 
 

 
 

Η χρήση του τηλεφώνου από τη/το γραμματέα  
Ο τρόπος που επηρεάζει η φωνή το συνομιλητή  
Η διαχείριση των τηλεφωνημάτων  
Τα συνηθισμένα προβλήματα και οι αστοχίες στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση  
Τα μυστικά της αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας 
 
Διοικητικές ικανότητες – Management Skills (4h)  
Η τήρηση του αρχείου της επιχείρησης : 
Ο σκοπός της τήρησης αρχείου  
Βασικές έννοιες και όροι σχετικά με την αρχειοθέτηση  
Διαδικασία ταξινόμησης εγγράφων, μέθοδοι σύγχρονης αρχειοθέτησης, η συνεπής τήρηση του 
αρχείου, ο έλεγχος και η καταστροφή εγγράφων  
Δείγματα εγγράφων – μορφή σύγχρονων αρχείων 
Τα μυστικά στη διαχείριση ανθρώπων, πόρων, χρημάτων 
Η/Ο γραμματέας καλείται συχνά να διαχειριστεί χρήματα, αίθουσες, συνεργάτες του Μάνατζερ, 
άλλους συνεργάτες, προμηθευτές, επισήμους, γραμματείς άλλων επιχειρήσεων, και να διαπραγ-
ματευθεί για όρους, τιμές, χώρους κ.α. Τα μικρά και μεγάλα μυστικά των διαπραγματεύσεων win-
win  
 
H συμμετοχή τη/του γραμματέως στο Management (4h)  
Η έννοια της Διαχειριστικής Διεύθυνσης (Management)  
Με ποιο τρόπο ασκείται η Διοίκηση στη σύγχρονη επιχείρηση 
Η Ηγεσία, μία μοντέρνα ελκυστική επιστήμη και τέχνη  
Πώς ο Μάνατζερ-Ηγέτης επιτυγχάνει αποτελέσματα μέσα από την επικοινωνία, την πρόκληση, την 
παρακίνηση, τον έλεγχο, την επιβράβευση των ανθρώπων του 
Το περιεχόμενο της επιχειρησιακής στρατηγικής και των διαπραγματεύσεων 
Η λήψη αποφάσεων από τον Μάνατζερ-Ηγέτη  
Ο τρόπος που η/ο γραμματέας «μανατζάρει» τον Μάνατζερ-Ηγέτη  
Ο ρόλος της/του σύγχρονης/ου γραμματέως, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων της/του 
 
Θέματα Συμπεριφοράς – Βehavioral Skills (4h)  
Οι διαφορές των ανδρών και γυναικών στην εργασία  
Η γλώσσα του σώματος και η σημασία της στη συμπεριφορά  
Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
H αξία της θετικής σκέψης στην τροποποίηση της συμπεριφοράς  
Η διαχείριση των συναισθηματικών διακυμάνσεων  
Πιθανά εργασιακά θέματα της/του γραμματέως : Η εχεμύθεια, η εμπιστοσύνη, η υπερβολική πίε-
ση, η σεξουαλική παρενόχληση, η έλλειψη προσωπικής οριοθέτησης, η διεκδίκηση των στοιχειω-
δών δικαιωμάτων 
 
Χρήση τεχνολογίας 

 Βασικές γνώσεις πληροφορικής σε θέματα word 

 Βασικές γνώσεις πληροφορικής σε θέματα excel  

 Βασικές γνώσεις πληροφορικής σε θέματα internet (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οργάνωση 
μηνυμάτων, κ.λπ.) 



 
 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 60 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 33%) και οι υπόλοιπες 40 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 67 %). 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οικονομίας & διοίκησης και πληροφορικής. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά 
παρακολούθησης του ΚΕΚ. Τέλος, θα τους δοθεί η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις και να 
αποκτήσουν το πιστοποιητικό του Cambridge (βασικές γνώσεις πληροφορικής στα προγράμματα 
word και excel, internet-outlook). 
  



 
 

 
 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου Autocad είναι η εισαγωγή στη σχεδίαση σε 2 διαστάσεις με τη 
χρήση του προγράμματος, έτσι ώστε ένας αρχάριος να εξοικειωθεί με τις βασικές εντολές και να 
μπορέσει από την αρχή να αποδώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με όλες τις πληροφορίες μέχρι την 
τελική εκτύπωση. 
ΣΤΟΧΟΣ 
Ο στόχος του προγράμματος, είναι η εκμάθηση της χρήσης της εφαρμογής σε βασικό επίπεδο, έτσι 
ώστε κατά την ολοκλήρωσή του, ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να: 
 σχεδιάσει σε δύο διαστάσεις κάνοντας χρήση των αντικειμένων, όπως είναι γραμμές, κύκλοι 

τόξα κ.ά. 
 οργανώσει την πληροφορία του σχεδίου σε στρώσεις (layers)  
 εισάγει και ρυθμίζει διαγραμμίσεις 
 οργανώσει τα δεδομένα του σε ομάδες όπως είναι τα Μπλοκ 
 ρυθμίσει τύπους διαστάσεων, σημείων κειμένων κ.ά. 
 ολοκληρώσει τα τεχνικά σχέδια με στοιχεία τεκμηρίωσης (κείμενα, διαστάσεις κ.ά.) 
 εκτυπώσει τα σχέδια οργανώνοντας τις σελίδες εκτύπωσης 
 βελτιώνει την παραγωγικότητά του, οργανώνοντας τις παλέτες 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Διακοσμητές, Έργων Υποδομής, 
Σχεδιαστές, Γραφίστες και σε όσους ασχολούνται με τεχνικό σχέδιο. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
 Οι βασικές αρχές σχεδίασης με το autocad 
 Οργάνωση της εργασίας στο autocad 
 Διαχείριση στρώσεων/επιπέδων (layers/levels) 
 Βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης και σχεδίασης (zoom, Pan, Point Ddptype, Line, Circle, Arc) 
 Βασικές εντολές επεξεργασίας (Select, Getsel, Erase, Copy, Offset, Move, Trim, Extrim, Extend, 

Change, Properties, Lengthen) 
 Εντολές μετρήσεων, λήψης πληροφοριών 
 Υπομνήματα (κείμενο και διαστάσεις - Text and Dimensions) 
 Διαχείριση μπλοκ/κελυφών (Block/Cells) 
 Διαχείριση και επιλογές εκτύπωσης 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σε θέματα πληροφορικής και θα είναι πιστοποιη-
μένοι. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα 
παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΚ.  
 
 

  



 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: 
 Η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων που αφορούν τη συντήρηση, ρύθμιση και 

αποκατάσταση βλάβης σε καυστήρες και λέβητες. 
 Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, τη λειτουργία και τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν: 

 τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης  
 τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους 
 τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες και στους καυστήρες 
 Θα εξοικειωθούν επίσης με τους περιοδικούς ελέγχους  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι τεχνικοί 
απόφοιτοι τεχνικού λυκείου σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας σχετικής με το 
αντικείμενο κατάρτισης, και άτομα με 3 έτη εμπειρία στη συντήρηση καυστήρων και λεβήτων.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ HD 384 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και να εναρμονίζονται με τη 
νομοθεσία που τις διέπει. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και που μπορούν να ανατρέξουν για να 
βρουν στοιχεία στο εγχειρίδιο. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Κατασκευαστές, 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. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 

 
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την κατάρτιση ατόμων σε νέες, προηγμένες 
τεχνολογίες παραγωγής ψύξης και τεχνικές συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, οι 
καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπου η παραγωγή ψύξης 
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, τη μεγιστοποίηση 
της εξοικονομούμενης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι τεχνικοί 
απόφοιτοι τεχνικού λυκείου σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας σχετικής με το 
αντικείμενο κατάρτισης, και άτομα με 3 έτη εμπειρία ψυκτικών εγκαταστάσεων.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 



 
 

 
 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να εφαρµόσουν οι συµµετέχοντες µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία πωλήσεων που να 
µπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα και νέες απαιτήσεις της 
αγοράς. Να αναπτυχθούν καινούργιες ιδέες µέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αυτό θα δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι νέες συνθήκες στο χώρο των πωλήσεων 
σήμερα και πόση περισσότερη γνώση πρέπει να κατέχει ένας πωλητής, πέρα από τα 
χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος ή της υπηρεσίας του, για να βρει περισσότερους 
πελάτες και να αυξήσει τις πωλήσεις του. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε νέους πωλητές που χρειάζονται ένα νέο σχέδιο πώλησης - Σε 
έµπειρους πωλητές που επιδιώκουν ανανέωση των επιχειρηµάτων τους - Σε ∆ιευθυντές Πωλήσεων 
που προσδοκούν αύξηση πωλήσεων της οµάδας τους - Σε Στελέχη Επιχειρήσεων που εφαρµόζουν 
συνειδητά ή όχι την πώληση - Σε Ελεύθερους Επαγγελµατίες που αποσκοπούν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %) 
υπό μορφή case study. 
 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες:  
 Θα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο επάγγελμα του Προσωπικού 

Ασφαλείας 
 Θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από Πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φορέα  
 Θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν με επιτυχία στις εξετάσεις Πιστοποίησης και να 

αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εκδώσει άδεια 
εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας – Security (Κατηγορία Α’), εργάζεται ως Προσωπικό Ασφαλείας – 
Security (Κατηγορία Α’) και απαιτείται να ανανεώσει την άδεια εργασίας, εργάζεται ως Προσωπικό 
Ασφαλείας – Security και επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων 
 Επαγγελματική  Δεοντολογία - Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα 
 Περιβαλλοντική Αγωγή 
 Πρώτες Βοήθειες 
 Εγκληματολογία 
 Εισαγωγή στο Δίκαιο 
 Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα 
 Κοινωνική & Δικαστική Ψυχολογία 
 Στοιχεία Ποινικού Δικαίου Ι 
 Στοιχεία Εργατικού Δικαίου 
 Τουρισμός  - Ανακριτική 
 Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία 
 Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα 
 Δημόσιες Σχέσεις 



 
 

 
 

 Ασφάλεια  Προσώπων - Εγκαταστάσεων - Χρηματαποστολών 
 Εταιρίες 
 Στοιχεία Ποινικού Δικαίου ΙΙ 
 Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών 
 Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας 
 Αγγλικά I, II, III, IV 
 Χρήση Η/Υ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 105 Δ.Ω.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ και το ΚΕΜΕΑ. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4892/1/76-γ’ 12-07-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 664 /Β / 17-5-
2010), οι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας 
(κατηγορία Α ή Β) απαιτείται πλέον να καταθέσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν. 
3707/2008). Η συγκεκριμένη εκπαίδευση διεξάγεται υποχρεωτικά σε πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
 
  



 
 

 
 

 
BUSINESS ENGLISH 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της βασικής Αγγλικής Επιχειρηματικής 
ορολογίας που σήμερα χρησιμοποιείται στις περισσότερες επιχειρήσεις. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε κάθε στέλεχος που θέλει να αποκτήσει δυνατότητα κοινωνικής και 
πολιτιστικής επικοινωνίας και να κάνει επιτυχημένες επαγγελματικές συναντήσεις, καθώς και να 
αποκτήσει δυνατότητα διοίκησης εταιρείας σε αγγλόφωνο περιβάλλον. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 Απαραίτητες γνώσεις για επικοινωνία σε ταξίδια  

o Ξενοδοχείο 
o Αεροδρόμιο  
o Ενοικίαση Αυτοκινήτου  
o Αγορές 
o Συζητήσεις Γενικού περιεχομένου  

 Απαραίτητες γνώσεις για εταιρική επικοινωνία 
o Κανόνες Συμπεριφοράς 
o Προγραμματισμός και περιγραφή μελλοντικών τάσεων 
o Περιγραφή  εταιρικών διαδικασιών 

 Παρουσιάσεις  
o Η γλώσσα της διαφήμισης 
o Η γλώσσα του εμπορίου και εμπορική αλληλογραφία 

 Αλληλογραφία  
 Συμμετοχή σε συνέδρια  
 Οργάνωση ομιλιών  
 Κανόνες συμπεριφοράς  
 Εταιρικές διαδικασίες 
 Η γλώσσα της διαφήμισης  
 Διαπραγματεύσεις  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές  στην Αγγλική Γλώσσα. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά παρακολούθη-
σης του ΚΕΚ.  
 

 
  



 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει πρακτικά τους αποθηκάριους, ώστε να 
εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης, βελτιώνοντας τις διαδικασίες 
παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, απογραφής, καθώς και ευπρεπισμού και 
ασφάλειας της αποθήκης.  
Η εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης θα βελτιώσει την 
αξιοποίηση του χώρου, την παραγωγικότητα όλων των λειτουργιών, τη σωστή επικοινωνία με το  
λογιστήριο και τα λοιπά τμήματα, την ακρίβεια αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την ταχύτητα 
και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θα ήθελαν να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα των Logistics και συγκεκριμένα στους τομείς: 
 Λειτουργικής Οργάνωσης Αποθήκης 
 Οργάνωσης Παραλαβής 
 Οργάνωσης συλλογής (ή διαλογής) και διεκπεραίωσης παραγγελιών 
 Οργάνωση Απογραφής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 H Παραλαβή των Υλικών: Προγραμματισμός ροής  παραλαβών, απαιτούμενου προσωπικού και 
μηχανημάτων, προετοιμασία χώρου, δειγματοληψία και έλεγχος παραλαμβανόμενων υλικών, 
διαχείριση ελαττωματικών παραλαβών 

 Τοποθέτηση Υλικών: Καθορισμός Γεωγραφικών θέσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 
Εργαλεία Excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Πρακτικά 
παραδείγματα εφαρμογών 

 Προγραμματισμός Αποστολών: Κριτήρια για τον προγραμματισμών των δρομολογίων, παρα-
κολούθηση του βαθμού αξιοποίησης οχημάτων και μείωση του κόστους διανομής 

 Απογραφές: Προετοιμασία απογραφής και διαφοροποίηση της συχνότητας, ανάλογα με την 
κυκλοφοριακή ταχύτητα. Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, που βελτιώνει την ταχύτητα, το 
κόστος και την ακρίβεια των απογραφών 

 Η Ασφάλεια Λειτουργίας: Ασφάλεια κατά τη Διαχείριση των υλικών, Κανόνες Υγείας και Ασφά-
λειας για το προσωπικό με βάση την νομοθεσία, Σήματα, Εξοπλισμός και ατομικά μέτρα προ-
στασίας. Ανάλυση κινδύνων και προστασία της αποθήκης 

 Ο Ρόλος του Αποθηκάριο: Ο Αποθηκάριος ως Manager πρώτης γραμμής, Υποκίνηση και Ανά-
πτυξη  εργαζομένων, Επίλυση προβλημάτων, Επικοινωνία μέσα & έξω από την Εταιρεία 

 Διαδικασίες - Έντυπα - Αναφορές: Τα έγγραφα αποθήκης, που απαιτούνται για την υποστήριξη 
των διεργασιών της 

 Εξοπλισμός Αποθήκης: Τεχνικά και οικονομικά κριτήρια για την επιλογή του συστήματος απο-
θήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού 

 Διαχείριση Αποθεμάτων: Ακρίβεια Αποθεμάτων, μείωση Αποθέματος, μείωση ελλείψεων, Ση-
μείο Αναπαραγγελίας, Απόθεμα Ασφαλείας. Μέθοδοι διαχείρισης για μείωση των Αποθεμάτων 
και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %) 
υπό μορφή case study. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές στον τομέα της οικονομίας διοίκησης με εμπειρία 



 
 

 
 

στη διαχείριση των αποθηκών, καθώς επίσης και εμπειρία ως εισηγητές σε εξειδικευμένα σεμινά-
ρια οργάνωσης Αποθηκών. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά παρακολούθη-
σης του ΚΕΚ.  
 
 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: το σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων (case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις 
εγγραφές, ξεκινώντας από την σύσταση της εταιρείας μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης,. Επιπλέον, παρέχονται τα βασικά στοιχεία 
των ανατροπών που επιφέρει ο νέος Φορολογικός Νόμος. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε βοηθούς λογιστών, μεσαία στελέχη λογιστηρίου και σε όσους 
επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις λειτουργίας Λογιστηρίου. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
 Οι βασικές Διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου 
 Το βασικό Λογιστικό Σχέδιο (ομάδα 0 έως ομάδα 9) 
 Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ.-Λογαριασμοί απαραίτητοι για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας 
 Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών 
 Εγγραφές σύστασης εταιρείας 
 Εγγραφές αγορών  - πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών και εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πωλή-

σεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
 Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων 
 Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτη-

ση φόρου 
 Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών 
 Εγγραφές συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών 
 Εγγραφές απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ 
 Αντιλογισμός Εγγραφών 
 Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση, Τριγωνικές πωλήσεις 
 Μηνιαίες υποχρεώσεις από τον ΚΒΣ 
 Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης 
 Αντιστοίχιση των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. με τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα 
 Τα κυριότερα σημεία του νέου Φορολογικού Νόμου 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24Δ.Ω. είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης.  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά παρακολούθη-
σης του ΚΕΚ. 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία 
επιθυμούν να εξελιχθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τουριστικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Στο πρόγραμμα αναλύονται θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντονισμού 
των διαφόρων λειτουργιών και διαδικασιών που απαιτούνται για την καθοδήγηση μίας 
τουριστικής μονάδας, τη διαχείριση του προσωπικού της και την οργάνωση των υπηρεσιών της.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι γενικού λυκείου σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας σχετικής με το 
αντικείμενο κατάρτισης, οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του τουριστικού 
χώρου και επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να είναι σε θέση που να 
παρέχουν σωστές και πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες τους, καθώς και η επιχείρησή τους να 
αποκτήσει αναγνωσιμότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: H κατάρτιση των πληρωμάτων και η επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις επαγγελματικές 
τους υποχρεώσεις και να είναι σε θέση να παρέχουν σωστές και πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες 
τους, η δε επιχείρηση να αποκτήσει αναγνώριση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στην 
κατηγορία του προσωπικού, όπου το μέλος του πληρώματος θα πρέπει να έχει μία σειρά γνώσεων 
περί των σωστικών μέσων, περί θεμάτων ασφαλείας και γενικότερα του πνεύματος επικοινωνίας 
και επαγγελματισμού. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν επαγγελματίες οι οποίοι 
επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και νεοεισερχόμενοι στον κλάδο, χωρίς να 
έχουν κάποια εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν σταδιοδρομία σε πλοία αναψυχής.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις όποιες 
οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 15 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 50 %). 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Βασικός σκοπός του επαγγέλματος του μπουφετζή είναι η προετοιμασία του χώρου του 
μπουφέ με στόχο να ετοιμάσει την παραγγελία που παίρνει από τον τραπεζοκόμο, σύμφωνα με 
τους γαστρονομικούς κανόνες και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, να ικανοποιεί 
τους πελάτες προτρέποντας τους να γίνουν τακτικοί πελάτες της επιχείρησης. Ειδικότερα, 
αντικείμενο εργασίας έχει την παρασκευή κυρίως ροφημάτων, χυμών, ζεστών και κρύων σνακ, 
ορισμένων γλυκών (βάφλες, κρέπες, κ.λπ.). Ετοιμάζει επίσης τα αναψυκτικά, ορισμένα ποτά, όπως 
μπίρες, αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ, κ.λπ., που τα παραλαμβάνουν οι τραπεζοκόμοι (σερβιτόροι) και 
τα σερβίρουν στους πελάτες. Είναι δυνατόν, σε συνεργασία με το τμήμα κουζίνας, να ετοιμάζει και 
τα πρωινά γεύματα. 
Σε μεγάλες επιχειρήσεις, και ειδικότερα σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, στον 
ευρύτερο χώρο της κουζίνας δημιουργείται ιδιαίτερο τμήμα χαρακτηριζόμενο με το όνομα 
«μπουφές», εξοπλισμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.  
Στις μονάδες αυτές, η λειτουργία του τμήματος μπουφές είναι συνεχής και οι εργασίες πραγματο-
ποιούνται από τουλάχιστον δυο εργαζομένους, των οποίων οι εργασίες και τα είδη που παράγουν 
δεν πρέπει να είναι όμοια, ενώ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.   
ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του προγράμματος κατάρτισης ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζό-
μενοι  τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που εφαρμόζονται στο χώρο εργασία τους, 
της νομοθεσίας, τα χαρακτηριστικά των τροφίμων ως πρώτων υλών, τις διαδικασίας παραγωγής 
και διάθεσης υγιεινών τροφών, τις τεχνικές  επαγγελματικής  επικοινωνίας  με τους συναδέλφους 
τους στα τμήματα παραγωγής και πώλησης, τις  διαδικασίες προμηθειών αποθήκευσης, ελέγχου,  
ώστε  να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.  
Ειδικότερα με το περιεχόμενο του προγράμματος  οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν:   
ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ:  
 Γενικά χαρακτηριστικά εμπορευματογνωσίας και τροφογνωσίας   
 Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (ενιαίου 

φορέα ελέγχου τροφίμων) 
 Διαχείριση τροφίμων και ποτών 
 Εξοπλισμός και σκεύη 
 Βασικά στοιχεία  εστιατορικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης   
 Βασικές αρχές μαγειρικής 
 Κανόνες μεριδοποίησης  
 Τρόποι λειτουργίας μηχανικών μέσων 
 Διαδικασίες καθαριότητος του εξοπλισμού 
 Τρόπους παρασκευής ελαφρών φαγητών, ροφημάτων και ποτών. Αρχές διακόσμησης 
 Αγορανομικοί κανόνες 
 Σύνθεση γευμάτων 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Λυκείων ΙΕΚ, που θα ήθελαν να εργαστούν στον τομέα εστίασης. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  
Α.  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΟΦΕΛΗ 
 Ο Τουρισμός ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο 
 Μορφές τουρισμού. Κλασσικός – Εναλλακτικός – Μαζικός. Τουριστικά πακέτα 
 Το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος. Το τουριστικό προϊόν της περιοχής   
 Ανάγκες του τουρίστα πελάτη (Διαμονή, Διατροφή, Ψυχαγωγία, Μεταφορά, Λοιπά) 



 
 

 
 

 Η ψυχολογία των τουριστών 
 Προβολή  (Δημόσιες σχέσεις και αρχές μάρκετινγκ) 
Β.ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 Επιχειρήσεις διάθεσης φαγητού με συνοδεία ποτών σε καθήμενους πελάτες, (εστιατόριο, 

Φαστ  φουντ  πιτσαρία, σνακ μπαρ) 
 Επιχειρήσεις διάθεσης ποτών χωρίς συνοδεία φαγητού σε καθήμενους πελάτες (Μπαρ, Καφε-

νείο, Καφετερία, Κυλικείο)  
 Περιγραφή των ειδών που επιτρέπεται από την νομοθεσία να διατίθεται προς πώληση 
 Τα γεύματα. Σύνθεση πρωινού, γεύματος, δείπνου. Μπουφές 
 Αγορανομικές διατάξεις 
Γ. Ο ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ. Ο ΜΠΟΥΦΕΣ     
Αντικείμενο της ενότητας είναι η  κατάρτιση των καταρτιζομένων σε θέματα: 
 Ο μπουφετζής. Το αντικείμενο της εργασίας. Βιβλιάριο υγείας. Καθήκοντα. Εμφάνιση. Συμπε-

ριφορά  
 Ο μπουφές 
 Το προϊόν του μπουφέ  
 Εξοπλισμός του μπουφέ  
 Εργονομία και  λειτουργικότητα στο χώρο «μπουφές»  
 Προμήθειες πρώτων υλών από την αποθήκη. Διαδικασίες  
 Παραγγελίες τραπεζοκόμων. Εξαγωγή προϊόντων από τον μπουφέ. Διαδικασίες 
 Διαχείριση παραπόνων 
Δ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   
Αντικείμενο της ενότητας είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων σε θέματα: 
o Μέθοδοι μαγειρικής 
o Μεριδοποίηση  
o Ροφήματα. Μέθοδοι παρασκευής 
o Ποτά. Τεχνική παρασκευής  ανάμεικτων ποτών 
o Διακόσμηση 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος κατάρ-
τισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές στον τομέα εστίασης. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν πιστοποιητικά παρακολούθη-
σης του ΚΕΚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 

 
ΣΚΟΠΟΣ: η απόκτηση από τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που διοργανώνουν τουριστικά 
πακέτα εισερχομένου και εξερχομένου τουρισμού (incoming and outgoing) των σύγχρονων 
γνώσεων (βασικές, ειδικές) και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται με 
επιτυχία στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να είναι σε θέση να παρέχουν σωστές και 
πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες τους σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. Επιπλέον, σκοπός 
είναι και η επιχείρηση να αποκτήσει αναγνωσιμότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι γενικού λυκείου σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας σχετικής με το 
αντικείμενο κατάρτισης.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων 
για την επέκταση της προτεινόμενης επαγγελματικής ειδικότητας. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα 
κατάρτισης, γενικός στόχος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, 
ώστε να καταστούν απασχολήσιμοι και να επιτύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο 
στόχος αυτός ενισχύεται και επιτυγχάνεται από μια δέσμη πρόσθετων δεξιοτήτων/ ικανοτήτων 
που προσφέρονται στους καταρτιζόμενους, η οποία κατ' ουσία αποτελεί και τον καινοτόμο 
χαρακτήρα του προγράμματος.  
ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευομένων, προκειμένου να καταστούν ικανοί να υποστηρίξουν τις εξελίξεις της τουριστικής 
οικονομίας και να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, 
επιχειρηματίες και εποχιακά άνεργους στον τουρισμό, αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΕ και Μέσων 
Τεχνικών Σχολών.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάλυση των βασικών αρχών της πολιτισμικής διαχείρισης, καθώς και των εφαρμογών 
της σε ένα ευρύ πεδίο τομέων και θεσμών της πολιτισμικής ζωής και δημιουργίας. Το σεμινάριο 
στοχεύει στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους σχεδιασμού, οργάνωσης, 
προβολής και αξιολόγησης των πολιτισμικών δράσεων και θεσμών. Μεταξύ των βασικών θεμάτων 
που θα εξεταστούν είναι ο πολιτισμικός τουρισμός και η τοπική ανάπτυξη, η αστική αναβίωση, η 
μουσειακή πολιτική, η ανάπτυξη κοινού, η χορηγία και οι δωρεές, τα ευρωπαϊκά δίκτυα και 
προγράμματα, η αξιολόγηση και η διοίκηση ολικής ποιότητας.  
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε άνεργους απόφοιτος λυκείου ΙΕΚ που θα ήθελαν να εργαστούν μουσεία, σε 
οργανισμούς, ιδρύματα, φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 



 
 

 
 

πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτιστικού τουρισμού, της διοργάνωσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και φεστιβάλ, της προβολής, προώθησης ή/και διάθεσης πολιτιστικών αγαθών και 
υπηρεσιών, καθώς και σε εκείνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σε όλους αυτούς τους 
τομείς επαγγελματικά ή εθελοντικά. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση. 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν πολλά επίκαιρα 
και σημαντικά θέματα σχετικά με την εστίαση. Μερικά από αυτά είναι η ανάδειξη της αξίας και 
των πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας, η 
σχέση γαστρονομίας και τουρισμού, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ 
τοπικών παραγωγών και επαγγελματιών εστίασης. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Λυκείων ΙΕΚ, που θα ήθελαν να εργαστούν στο τομέα εστίασης. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω.,  από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Οροφοκόμος είναι ο/η εργαζόμενος/η σε «ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν 
σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς χώρους 
όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάνγκαλοους), μοτέλ 
τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ». Είναι υπάλληλος 
του τμήματος «οροφοκομίας» της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο οποίος φροντίζει για την 
καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς και για τον 
εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά, προσφέροντας στους πελάτες μiα άνετη διαμονή σε 
ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον. Οι oροφοκόμοι στο πλαίσιο της δουλειάς τους 
έρχονται σε άμεση επαφή με πελάτες διαφορετικών εθνικοτήτων και αναγκών (π.χ. υψηλά 
ιστάμενα πρόσωπα, ΑΜΕΑ κ.α.). Το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους 
μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη γνώμη των πελατών για την ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Γυμνασίου και Λυκείου που 
στερούνται ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων, και συμπεριφορών, ώστε να μπορούν να προσφέρουν 
στους πελάτες μια άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις όποιες 
οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 15 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 50 %). 
 
  



 
 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα της ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων έχει ως 
στόχο την εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους των επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων και 
δεξιοτήτων) που θα τους καθιστούν ικανούς να εκτελούν μια σειρά εργασιών επισκευής, 
συντήρησης ή και αντικατάστασης ηλεκτρικών/ηλεκτρολογικών συσκευών ενός αυτοκινήτου 
οχήματος. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται με βάση τις γενικές και τεχνικές οδηγίες, τους 
ισχύοντες κανονισμούς, τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές ανά κατηγορία οχήματος. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Τεχνικών Λυκείων ΙΕΚ, ειδικότητας ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων ή μηχανικοί. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα της ειδικότητας Τεχνικού μηχανικού Αυτοκινήτων Οχημάτων έχει ωςστόχο 
την εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους των επαγγελματικών ικανοτήτων (γνώσεων και 
δεξιοτήτων) που θα τους καθιστούν ικανούς να εκτελούν μια σειρά εργασιών επισκευής, 
συντήρησης ή και αντικατάστασης μηχανολογικών συσκευών ενός αυτοκινήτου οχήματος. Οι 
εργασίες αυτές πραγματοποιούνται με βάση τις γενικές και τεχνικές οδηγίες, τους ισχύοντες 
κανονισμούς, τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές ανά κατηγορία οχήματος. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Τεχνικών Λυκείων ΙΕΚ, ειδικότητας ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων ή μηχανικοί. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

COACHING ΠΩΛΗΤΩΝ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα εντατικό, περιεκτικό και πρακτικό σεμινάριο που σκοπό έχει να 
καθοδηγήσει και να ενδυναμώσει τα Στελέχη των Πωλήσεων, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια 
της διαδικασίας πώλησης με δεδομένη προσέγγιση. Ξεκινώντας από τη στοχοθέτηση, την 
προετοιμασία επαφών, την ακριβή διάγνωση των αναγκών του πελάτη και την αποτελεσματική 
διαχείριση ειδικών συμπεριφορών να φτάνουν στο κλείσιμο της πώλησης και τη δημιουργία 
αφοσιωμένων πελατών. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Λυκείων ΙΕΚ, που θα ήθελαν να εργαστούν στον τομέα πωλήσεων. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικών φροντίδων 
οι οποίοι είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την 
υγεία των ατόμων/ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου, καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Άνεργοι απόφοιτοι της νοσηλευτικής μπορούν να απασχοληθούν σε 
διάφορα ιδρύματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, τόσο στο 
Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 15 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 15 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 50 %). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις 
βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν τα μη οικονομικά στελέχη μιας 
επιχείρησης, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της διεύθυνσης οικονομικών 
και να αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο στα οικονομικά της επιχείρησης. Στο τέλος της 
εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαβάζουν τα βασικά στοιχεία των λογιστικών 
καταστάσεων.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:  
 Στελέχη όλων των διευθύνσεων πλην της διεύθυνσης οικονομικών και λογιστηρίου 
 Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη γνώση σε θέματα οικονομικών 
 Βοηθοί στελεχών πωλήσεων και marketing 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση  (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ:  
 Η παρουσίαση των βασικών αρχών της φωτοβολταϊκής μετατροπής  
 Η μέθοδος υπολογισμού των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων 
 Οι απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
 Ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία τους και η 

οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης 
 Η ενημέρωση για τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 28/2009 (προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ) και του ΕΝ 62446 (Φωτοβολταϊκά συστήματα 
συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο - Ελάχιστες απαιτήσεις για έγγραφα τεκμηρίωσης, δοκιμές 
για τη θέση σε λειτουργία και επιθεώρηση) 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν Μηχανικοί και 
Τεχνολόγοι Μηχανικοί σχεδόν όλων των ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, κ.λπ.). 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 



 
 

 
 

 Ευρωπαϊκή Οδηγία 28/2009 
 European Norma EN 62446 
 Γενικά για Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας 
 Ηλιακή Ενέργεια  
 Φωτοβολταικές εγκαταστάσεις. Χρήσιμοι αριθμοί 
 Ηλιακή Γεωμετρία  
 Ηλιακή   Ακτινοβολία. (Βέλτιστη κλίση συλλεκτών) 
 Χρήσιμοι αριθμοί και διαγράμματα. 
 Άσκηση υπολογισμού βέλτιστης κλίσης συλλεκτών 
 Φωτοβολταϊκή μετατροπή  
 Το φωτοβολταϊκό στοιχείο  
 Αποδοτική λειτουργία του στοιχείου σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 
 Χρήσιμα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
 Το φωτοβολταϊκό πάνελ (πλαίσιο) 
 Απόδοση του φωτοβολταϊκού πάνελ 
 Επίδραση θερμοκρασίας και ρύπανσης περιβάλλοντος  
 Ισχύς αιχμής του φωτοβολταϊκού πάνελ 
 Βέλτιστη κλίση  
 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, χρήσιμα ηλεκτρικά μεγέθη 
 Φωτοβολταϊκή συστοιχία 
 Συνδεσμολογίες  
 Επιλογή Ιnverter 
 Kαλώδια  
 Ολικός βαθμός απόδοσης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 
 Άσκηση υπολογισμού ολικού βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 
 Ηλεκτρικοί πίνακες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων  
 Απαγωγείς υπερτάσεων, γειώσεις, ασφάλειες, διακόπτες φορτίου dc  
 Στηρίγματα  φωτοβολταϊών πλαισίων 
 Εκτέλεση εργασιών στήριξης πλαισίων  και ηλεκτρικών συνδέσεων  
 Μέτρα  Ασφαλείας. (Δώμα – Στέγη: Ιδιαιτερότητες) 
 Διασύνδεση με δίκτυο Αρχής Ηλεκτρισμού, χρήσιμα στοιχεία  
 Έλεγχος εγκατάστασης και παράδοση στον πελάτη 
 Συντήρηση – επανέλεγχος   
 Όργανα ελέγχου φωτοβολταϊκών πάνελς 
 Άντληση Στοιχείων από τον τόπο εγκατάστασης. Προετοιμασία προσφοράς 
 Στοιχεία υπολογισμού αυτόνομων φωτοβολταϊκών σταθμών 
 Νομοθετικό πλαίσιο 
 Δικαιολογητικά 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %) 
υπό μορφή case study. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές είναι Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με εκπαιδευτική και 
εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει τις απαιτήσεις 
εκπαίδευσης, ώστε όσοι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του φορέα 



 
 

 
 

πιστοποίησης προσώπων Διεπιχειρησιακός Σύνδεσμος ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ (διαπίστευση κατά EN ISO 
17024). Η επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις οδηγούν στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης. 
 
 

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση της τεχνολογίας, αλλά και των πρακτικών 
εφαρμογών των ηλιοθερμικών συστημάτων. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε άνεργους απόφοιτους μηχανικούς ΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων 
που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων. 
Επίσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή, ο οποίος επιθυμεί να 
ασχοληθεί με τις εφαρμογές των ηλιοθερμικών συστημάτων. 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου παρά μόνο η κατανόηση των βασικών αρχών του ηλεκτρισμού και της μετάδοσης 
θερμότητας. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει θέματα σχετικά με την οργάνωση ενός 
έργου, το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τον έλεγχό του. Μετά την παρακολούθηση του 
προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ικανότητα να αξιολογούν και να επιλέγουν μεταξύ 
έργων προς υλοποίηση το πιο κατάλληλο, να προγραμματίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
εξέλιξή του, να παρακολουθούν και ελέγχουν το έργο. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
 Στελέχη που θα αναλάβουν ευθύνες διοίκησης και διαχείρισης έργων  
 Υπεύθυνοι προϊόντων ή υπηρεσιών (project managers)  
 Βοηθοί στελεχών που διοικούν και διαχειρίζονται έργα 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις όποιες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση (ποσοστό 20 %). 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μετάδοση και εμπέδωση των τεχνολογικών γνώσεων στους καταρτιζόμενους στο θέμα 
δικτύου εγκαταστάσεων και συσκευών του Φυσικού Αερίου που συναντούν σε μια Βιομηχανία που 
είναι ή θα είναι καταναλώτρια Φυσικού Αερίου. 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε τεχνίτες εταιριών που ασχολούνται με τη Μηχανολογική Συντήρηση, 
Εργοδηγούς, αποφοίτους τουλάχιστον δημοτικού σχολείου, με βιομηχανική εμπειρία 5 – 10 ετών ή 
σε απόφοιτους μέσων τεχνικών σχολών με βιομηχανική εμπειρία 1 – 10 ετών. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., από τις οποίες 
οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 6 Δ.Ω. πρακτική άσκηση. 
 
 


