
                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων 

 
 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια 

 
 

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, παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία 
που ακολουθείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου και σε 
τεχνικό επίπεδο, αλλά και βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η τρέχουσα 
νομοθεσία. 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 συμμετέχουν 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 
διενεργήσουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια και, ταυτόχρονα, κατάλληλα 
προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν 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, αλλά 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 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 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 ειδίκευση στις ενεργειακές επιθεωρήσεις. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, που είναι απαραίτητη 
για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΤΕΕ  για τους  μόνιμους 
επιθεωρητές για κτήρια. 

 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων 
Θέρμανσης  

 
 

ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του κανονισμού ενεργειακής 
απόδοσης  λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με  το  (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, παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου μέσω της ενεργειακής απόδοσης  
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και βάσει των 
διαδικασιών που προβλέπει η τρέχουσα νομοθεσία. 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 συμμετέχουν 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 διενεργήσουν ενεργειακές 
επιθεωρήσεις σε λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης και, ταυτόχρονα, κατάλληλα 
προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν 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 για επιθεωρήσεις λεβήτων και 
εγκαταστάσεων θέρμανσης 

 Εξοικείωση στη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. 

 Ικανότητα άμεσης διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης για  λέβητες και 
εγκαταστάσεις θέρμανσης  

 Πλήρη προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μονίμων 
επιθεωρητών για  επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν 
μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (ΑΕΙ & ΤΕΙ), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
εξετάσεις του ΤΕΕ με στόχο την ένταξή τους στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών 
για λέβητες και καυστήρες. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης  

 Σχεδιασμός εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κτιρίων 

 Ηλεκτρικά συστήματα και διατάξεις αυτόματου ελέγχου στις εγκαταστάσεις 
θέρμανσης 

 Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκατάστασης θέρμανσης  
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 Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων  

 Πρακτική άσκηση 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 66%) και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 34%). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές και θα είναι μηχανικοί 
(τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) με ειδίκευση στις ενεργειακές επιθεωρήσεις  λεβήτων και 
εγκαταστάσεων θέρμανσης. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, που είναι απαραίτητη 
για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΤΕΕ  για τους  μόνιμους 
επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων – Διαχείριση 
Αποβλήτων – Ανακύκλωση Απορριμμάτων  

 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές της διαχείρισης 
αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα υγρά απόβλητα, τις τεχνολογίες επεξεργασίας 
τους, τις δυνατότητες ανακύκλωσης νερού για διάφορες χρήσεις, τις τεχνολογίες 
επεξεργασίας της παραγόμενης ιλύος και της δυνατότητας διάθεσής της, καθώς και να 
περιγράψει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της ανακύκλωσης.  

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να 
λάβουν γνώσεις ή να εμβαθύνουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα διαχείρισης 
αποβλήτων και ανακύκλωσης, ώστε να εργαστούν στο μέλλον στον τομέα αυτό. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Βασικές έννοιες και ορισμοί 

 Θεσμικό πλαίσιο 

 Χαρακτηριστικά αστικών αποβλήτων 

 Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασία 

 Απολύμανση 

 Χαρακτηριστικά βιομηχανικών αποβλήτων 

 Τεχνολογίες επεξεργασίας 

 Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων (Άρδευση, αστική χρήση, βιομηχανική, 
κ.λπ.) 

 Παραδείγματα εφαρμογής 

 Επεξεργασία και διάθεση ιλύος 

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

 Βασικές Αρχές Ανακύκλωσης 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 67%) και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 33%). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον και, συγκεκριμένα, την επεξεργασία αποβλήτων και την ανακύκλωση 
απορριμμάτων. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού 
προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης 
του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.   
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Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτροτεχνίτης - Ασφάλεια από 
Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι  συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και 
δεξιότητες  σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση 
των δομικών στοιχείων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θα καταρτιστούν στις 
νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς 
και στη νομοθεσία που τις διέπει. Τέλος, μέσα στους στόχους  του  προγράμματος 
είναι και η απόκτηση κριτηρίων από τους εκπαιδευόμενους για την επιλογή της 
μεθοδολογίας εκτέλεσης μιας εργασίας η οποία εμπεριέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,  
βάσει των ορισμών του ΕΝ 50110-1. 
 
ΣΕ  ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε  αδειούχους ηλεκτρολόγους τεχνικών σχολών, ΙΕΚ κ.λπ., 
οι  οποίοι θέλουν  να  αναβαθμίσουν τις  γνώσεις  και  δεξιότητές  τους. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Εισαγωγή: Υπενθύμιση βασικών ηλεκτρολογικών εννοιών  

 Ασφάλειες Τήξης: Δομή-αρχή λειτουργίας, Χαρακτηριστικές λειτουργίας, 
Κατηγορίες ασφαλειών τήξης 

 Μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος: Δομή μικροαυτομάτων διακοπτών ισχύος, 
Χαρακτηριστικές λειτουργίας μικροαυτομάτων διακοπτών ισχύος, Επίδραση της 
συχνότητας στην ηλεκτρομαγνητική χαρακτηριστική, Επίδραση της 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, Εγκατάσταση μικροαυτομάτων διακοπτών 

 Αυτόματος διακόπτης ισχύος: Δομή Αυτομάτου Διακόπτη ισχύος, Λειτουργία, 
Χαρακτηριστικά, Ονομαστικά μεγέθη, Συμβολισμός  

 Αυτόματος διακόπτης  φορτίου: Δομή Αυτομάτου Διακόπτη  φορτίου, 
Λειτουργία, Χαρακτηριστικά, Ονομαστικά μεγέθη, Συμβολισμός  

 Ρελέ ισχύος και βοηθητικά: Γενικά   

 Ηλεκτρονόμοι: Αρχή λειτουργίας, Σήμανση ακροδεκτών, Κατηγορίες χρήσης, 
Βοηθητικά εξαρτήματα, Ειδικοί τύποι ηλεκτρονόμων  

 Θερμικοί ηλεκτρονόμοι υπερέντασης: Αρχή λειτουργίας, Βοηθητικές επαφές, 
Εγκατάσταση  

 Χρονοδιακόπτες: Κατηγορίες, Λειτουργία, Συμβολισμός, Εγκατάσταση 

 Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος: Γενικά, Τύποι διατάξεων 
διαφορικού ρεύματος, Δομή και αρχή λειτουργίας 

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

 Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο HD 384 

 Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από 
το πρότυπο 
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 Χώροι με ειδικές απαιτήσεις. Τι προβλέπει το νέο πρότυπο 

 Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού, νέες απαιτήσεις που 
προκύπτουν από το πρότυπο 

 Έλεγχοι εγκαταστάσεων (σύντομη αναφορά στη δομή των ελέγχων) 

 Η νέα κοινή υπουργική απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων 
διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης 

 Βασική δομή των δικτύων TN-C-S  - Άμεση και έμμεση επαφή 

 Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο: Μυϊκός τετανισμός, 
σταμάτημα αναπνοής, καρδιακή μαρμαρυγή, εγκαύματα, άλλες επιπτώσεις, 
πρώτες βοήθειες 

 Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας: Τα όρια επικινδυνότητας της έντασης στο 
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα, επίδραση της συχνότητας στα όρια 
ασφαλείας, αντίσταση ανθρώπινου σώματος, τα όρια επικινδυνότητας της 
τάσης στο  εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα 

 Ο ορισμός και τα ήδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110-1: 
Ηλεκτρολογικές εργασίες υπό  τάση, Ηλεκτρολογικές εργασίες σε προσέγγιση, 
Ηλεκτρολογικές εργασίες εκτός τάσης, Μη ηλεκτρολογικές εργασίες, 
Συνηθισμένη εργασία 

 «Ασφαλής  κατάσταση» μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά  EN 50110-1 

 Διατάξεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εργασιών: Συλλογικά μέσα 
προστασίας, Ατομικά μέσα προστασίας 

 Παραδείγματα ατυχημάτων: Παρουσίαση ατυχήματος – Εντοπισμός αιτίας του 
ατυχήματος – Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 60%) και οι υπόλοιπες 16 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 40 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ειδίκευση στα ηλεκτρολογικά. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. 
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Ηλεκτρολόγος – Αυτοματιστής – Ασφάλεια από 
Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι  εκπαιδευόμενοι  θα  αποκτήσουν  τις  απαραίτητες θεωρητικές  γνώσεις 
και δεξιότητες σε ό,τι αφορά την δομή  ενός  αυτοματοποιημένου  συστήματος, τη  
μεθοδολογία  επίλυσης  προβλημάτων  αυτοματισμού και  αποκατάσταση  βλάβης  σε  
αυτοματοποιημένα κυκλώματα, καθώς  επίσης και  στην  υλοποίηση  των κυκλωμάτων  
αυτών με τη λεγόμενη «Καλωδιωμένη» και «Προγραμματιζόμενη» λογική. Τέλος, μέσα 
στους στόχους  του  προγράμματος είναι η απόκτηση κριτηρίων από τους 
εκπαιδευόμενους για την επιλογή της   μεθοδολογίας εκτέλεσης  μιας εργασίας η 
οποία εμπεριέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,  βάσει των ορισμών του ΕΝ 50110-1. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε  αδειούχους ηλεκτρολόγους τεχνικών σχολών, ΙΕΚ, κ.λπ., 
οι  οποίοι θέλουν  να  αναβαθμίσουν τις  γνώσεις  και  δεξιότητές  τους. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Εισαγωγή: Αυτόματος  έλεγχος – εξέλιξη  

 Δομή  και  κατηγορίες  αυτοματοποιημένων  κυκλωμάτων: Κυκλώματα 
ανοικτού και κλειστού βρόγχου  

 Μεταβλητές – παράμετροι: Πώς ορίζονται και κατηγοριοποιούνται 

 Στοιχεία Άλγεβρας Bool – Πίνακας  αληθείας και  κυκλωματική  υλοποίησή τους 

 Ηλεκτρολογικό υλικό: Αρχές λειτουργίας και καλωδίωση σε δομικά στοιχεία 
κλασικού ηλεκτρολογικού αυτοματισμού 

 Βασικές αρχές ηλεκτρολογικού σχεδίου  

 Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC): Προτερήματα - Δομικά  στοιχεία 
ενός σταθμού και η καλωδίωσή  τους. Διευθυνσιοδότηση μεταβλητών  

 Κύκλος  λειτουργίας: Εκτέλεση προγράμματος  του  χρήστη και  ενημέρωση  
τιμών 

 Δομή του προγράμματος του χρήστη και τα είδη των μπλοκ προγραμματισμού 

 Βασικές εντολές προγραμματισμού σε  STL  - LAD - FBD  

 Βασικά  εργαλεία ενός  Software  πακέτου υποστήριξης  

 Προβλήματα συνδυαστικής λογικής: Υλοποίηση και  με τις  δύο  τεχνολογίες 

 Προβλήματα ακολουθιακής λογικής: Υλοποίηση και  με τις  δύο  τεχνολογίες 

 Προβλήματα διαδοχής φάσεων: Ιδιαιτερότητες της κατηγορίας αυτής, 
Συμβολισμοί και πώς  υλοποιούνται κυκλωματικά, είτε με την «συρματωμένη» 
είτε με την «προγραμματιζόμενη» λογική 

 Βασική δομή των δικτύων TN-C-S  - Άμεση και έμμεση επαφή 

 Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο: Μυϊκός τετανισμός, 
σταμάτημα αναπνοής, καρδιακή μαρμαρυγή, εγκαύματα, άλλες επιπτώσεις, 
πρώτες βοήθειες 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Χαρακτηριστικές ορίων ασφάλειας: Τα όρια επικινδυνότητας της έντασης στο 
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα, επίδραση της συχνότητας στα όρια 
ασφαλείας, αντίσταση ανθρώπινου σώματος, τα όρια επικινδυνότητας της 
τάσης στο  εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα 

 Ο ορισμός και τα είδη των ηλεκτρολογικών εργασιών βάση του EN 50110-1: 
Ηλεκτρολογικές εργασίες υπό  τάση, Ηλεκτρολογικές εργασίες σε προσέγγιση, 
Ηλεκτρολογικές εργασίες εκτός τάσης, Μη ηλεκτρολογικές εργασίες, 
Συνηθισμένη εργασία  

 «Ασφαλής  κατάσταση» μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά  EN 50110-1 

 Διατάξεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εργασιών: Συλλογικά μέσα 
προστασίας, Ατομικά μέσα προστασίας 

 Παραδείγματα ατυχημάτων: Παρουσίαση ατυχήματος – Εντοπισμός αιτίας του 
ατυχήματος – Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 24 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 60%) και οι υπόλοιπες 16 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 40 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ειδίκευση στα ηλεκτρολογικά. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. 

 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού 
Βασικές & Πρακτικές Γνώσεις για την Ένταξη στη 

Βιομηχανία 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα κατάρτισης σκοπό έχει να εκπαιδεύσει άτομα που θα 
καταστούν ικανά, ενεργώντας με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές, 
μεθόδους και εργαλεία, να χειρίζονται και να βοηθούν στη συντήρηση, στη ρύθμιση 
και στην αποκατάσταση των βλαβών και στην επαναφορά της καλής λειτουργίας του 
βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι ανωτέρων και μέσων τεχνικών σχολών με μικρή ή και χωρίς επαγγελματική 
εμπειρία. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Μηχανολογικό – Συμβολικό Σχέδιο 

 Ανοχές - Συναρμογές 

 Κοχλίες Περικόχλια 

 Είδη - Τυποποίηση 

 Ροπή Σύσφιξης 

 Φθορές & Βλάβες 

 Τρόπος Υποστήριξης Ατράκτων 

 Ρουλεμάν - Κουζινέτα 

 Τυποποίηση & Έλεγχος Ρουλεμάν   

 Σωστός Τρόπος Άρμωσης Εξάρμωσης Ρουλεμάν  

 Λίπανση – Λιπαντικά  

 Τρόποι Λίπανσης – Είδη Λιπαντικών & Χαρακτηριστικά αυτών 

 Στοιχεία Μετάδοσης Κίνησης 
o Αλυσίδες Αλυσοτροχοί 
o Τυποποίηση 
o Καλή Λειτουργία Αλυσοκίνησης 
o Έλεγχος φθοράς αυτών 

 Στεγανοποίηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού 

 Είδη – Κατηγορίες Στεγανοποίησης 

 Είδη Διαρροών και Συνέπειες 

 Μειωτήρες – Είδη, Κατηγορίες 

 Γρανάζια και καλή Λειτουργία τους 

 Σύνδεσμοι και Είδη αυτών 

 Τρόποι Λειτουργίας και Συντήρησης  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Ιμαντοκινήσεις 

 Λειτουργία Ρύθμιση – Τάνυση Ιμάντων 

 Είδη Τροχαλιών – Ιμάντων – Τυποποίηση 

 Φθορές και Αντιμετώπιση αυτών 

 Αντλίες – Είδη & Χαρακτηριστικά 

 Είδη Φτερωτών 

 Λειτουργία Αντλιών – Βασικές Αρχές 

 Σπηλαίωση – Υδραυλικό Πλήγμα 

 Βλάβες – Φθορές των Αντλιών και Αντιμετώπιση 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 28 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 70%) και οι υπόλοιπες 12 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 30 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα 
συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Έλεγχος και Συντήρηση Καυστήρων Υγρών & Αερίων 
Καυσίμων – Ασφάλεια σε Καυστήρες 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν  τις μεθόδους 
συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης υγρών καυσίμων καθώς και τα 
πλεονεκτήματα και τα  μειονεκτήματά τους. Θα εξοικειωθούν, επίσης, με τους  
περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες και στους 
καυστήρες, όπως και με τα δομικά στοιχεία αυτών. Τέλος, θα εξοικειωθούν  με τα 
εργαλεία  και τα ειδικά εξαρτήματα  του λεβητοστασίου και θα μάθουν να επιλέγουν 
καυστήρα και λέβητα. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι τεχνικού λυκείου, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, ειδικότητας 
σχετικής με το αντικείμενο κατάρτισης (τεχνίτες συντήρησης καυστήρων υγρών και 
αερίων καυσίμων) με μικρή η καθόλου εμπειρία. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Καυστήρες υγρών – αερίων καυσίμων – Γενικά 

 Είδη καυστήρων 

 Μονάδες μέτρησης (πίεση, θερμοκρασία, θερμότητα) 

 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων 

 Καύση ατελής – τελεία (συνέπειες) 

 Ρυθμιστές πίεσης αερίων 

 Όργανα μέτρησης αερίων 

 Διαφορές καυστήρων αερίων - πετρελαίου 

 Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου στον καυστήρα διασκορπισμού 
o Τροφοδοσία αντλίας καυσίμου 
o Καθαρισμός φίλτρου αντλίας 
o Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία 

 Ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης του καυστήρα 

 Μετασχηματιστής – αυτόματος (ρελέ) – ηλεκτρόδια 

 Λειτουργία συστήματος σπινθηροδότησης 

 Χρόνος προανάφλεξης 

 Χρόνος ασφάλειας 

 Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία 

 Αντικατάσταση μπεκ 

 Μέρη του ακροφύσιου μπεκ 

 Παροχή μπεκ σε διάφορες πιέσεις 

 Εκλογή μπεκ καυστήρα 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Απαιτούμενα υλικά – εξαρτήματα – εργαλεία 

 Αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου 

 Έλεγχος και αντικατάσταση μετασχηματιστή του καυστήρα 

 Διάγνωση βλαβών, αιτίες και επιδιόρθωση καυστήρων πετρελαίου 

 Λέβητες τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Είδη λεβήτων – κριτήρια επιλογής λέβητα 

 Συντήρηση λεβήτων 

 Εργασίες συντήρησης λεβητοστάσιων  

 Κυκλοφορητές – τεχνολογία – βλάβες –ρύθμιση 

 Βάνες και εξαρτήματα δικτύου – βλάβες αντικατάσταση 

 Εναλλάκτες θερμότητας – έλεγχος – ρύθμιση βλάβες – αντικατάσταση  

 Δίκτυο σωληνώσεων (διαρροές – μόνωση – βλάβες) 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 28 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 70%) και οι υπόλοιπες 12 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 30 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα 
ελέγχου και συντήρησης καυστήρων καθώς και σε θέματα ασφαλείας. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας στη Βιομηχανία 
 

 
ΣΚΟΠΟΣ: 

 Να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό σε θέματα ασφάλειας εργασίας, να 
μπορούν να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από 
ανασφαλείς συνθήκες και να τους αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα σχετικά 
προεδρικά διατάγματα. 

 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.  
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικού και 
μηχανολογικού τομέα, καθώς επίσης και άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στη 
διεύθυνση παραγωγής εργοστασίων.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Γενικά θέματα Ασφαλείας 

 Ορισμοί 

 Στατιστικά στοιχεία (περιεκτικά)   

 Αναγνώριση Ανασφαλών Ενεργειών 

 Αναγνώριση Ανασφαλών Συνθηκών 

 Τάξη και καθαριότητα 

 Σήμανση ασφαλείας  
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 Γενικοί Κανόνες Χρήσης  

 Προστασία Ματιών 

 Προστασία Ακοής 

 Προστασία Άνω και  Κάτω Άκρων 

 Προστασία Αναπνευστικού 

 Προστασία Κεφαλής - Προστασία Σώματος 

 Προστασία Από Πτώση 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ  

 Ασφαλής χειρισμός κλαρκ 

 Τρίγωνο σταθερότητας 

 Κέντρο βάρους φορτίου 

 Οδηγίες ελέγχου και σωστή συμπεριφορά 

 Ταχύτητα κίνησης – ελιγμοί – κίνδυνος ανατροπής 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ 

 Γενικά για γερανογέφυρες 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Συρματόσχοινα – σαμπάνια 

 Ανυψωτική ικανότητα – ανάγνωση πινάκων 

 Γάντζοι και ναυτικά κλειδιά 

 Αλυσίδες δύναμης 

 Είδη και ανάγνωση πινάκων 

 Ιμάντες – τύποι 

 Ανυψωτική ικανότητα 

 Κέντρο βάρους φορτίου 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 

 Σωστή χρήση των εργαλείων χειρός 

 Κίνδυνοι από την ανασφαλή χρήση τους 

 Φορητά εργαλεία ισχύος 

 Δράπανα, τροχοί – δίσκοι κοπής λείανσης 

 Ασφαλής χειρισμός και έλεγχοι 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Μέτρα  ασφάλειας στις συγκολλήσεις με οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο  

 Φιάλες οξυγόνου 

 Φιάλες ασετιλίνης  

 Αέρια  
o Οξυγόνο 
o Ασετιλίνη 
o Προπάνιο 

 Ρυθμιστές πίεσης 

 Διατάξεις ασφάλειας – αναρρόφηση – φλογοεπιστροφή 

 Λανθασμένος χειρισμός άπειρου χειριστή 
o Άναμμα 
o Σβήσιμο 
o Συνθήκες λειτουργίας  

 Διατάξεις  ασφαλείας  
o Φλογοπαγίδες εργαλείου (σαλμού) 
o Φλογοπαγίδες ελαστικών 
o Φλογοπαγίδες φιαλών  
o Ελαστικοί αγωγοί  

 Ακτινοβολία του τόξου  
o Φλόγα  οξυασετιλίνης  

 Αναθυμιάσεις  συγκολλητών  

 Μ.Α.Π. στις οξυγονοκολλήσεις / ηλεκτροσυγκολλήσεις 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Ρεύματος 

 Αντίσταση Ανθρώπινου Σώματος 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Επικινδυνότητα  

 Άμεσοι και Έμμεσοι Κίνδυνοι  

 Παράγοντες που Επηρεάζουν τα Αποτελέσματα μιας Ηλεκτροπληξίας 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Μηχανική Κατάσταση Μηδέν (ΜΚΜ) 

 Διαδικασία και προϋποθέσεις 
o Σειρά των ενεργειών 
o Έντυπο ΜΚΜ 
o Ανάλυση της διαδικασίας 
o Έλεγχος της διαδικασίας 

 Έλεγχος απασχόλησης συνεργείου σε μηχάνημα στη διάρκεια της φάσης μέχρι & 
το start up 

o Χρήση καρτών 

 Ασφάλιση – Απασφάλιση 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 Συμπεριφορά της φωτιάς 

 Βασικές Αρχές - Τρίγωνο Φωτιάς 

 Μετάδοση και χαρακτηριστικά της φωτιάς 

 Αιτίες πυρκαγιών 

 Είδη πυρκαγιών – κατηγορίες φωτιάς 

 Οδεύσεις διαφυγής 

 Φορητοί πυροσβεστήρες 

 Πυροσβεστικές φωλιές 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 28 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 70%) και οι υπόλοιπες 12 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 30 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα 
ασφαλείας. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Τεχνίτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 
 
 
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 
άνεργοι 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  

 Φωτοβολταϊκές 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 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 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. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. 
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής 
Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα  

Βασικό Επίπεδο 
 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και 
πρακτικά στο λειτουργικό των Windows και στις εφαρμογές της Microsoft: Word και 
Excel. Μετά το σεμινάριο, ο χρήστης θα είναι προετοιμασμένος για την απόκτηση 
Πιστοποιητικού στις Βασικές Ενότητες Word και Excel, αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν 
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  

 Αναφορά στα  λειτουργικά  συστήματα  

 Το περιβάλλον των Windows 

 Τι είναι τα παράθυρα 

 Εργασία με πολλά παράθυρα 

 Χειρισμός των πλαισίων διαλόγου 

 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   
Επεξεργασία κειμένου με το Microsoft Word 
Βασικές λειτουργίες  

 Εκκίνηση και εξοικείωση με τα βασικά μέρη της επιφανείας εργασίας του word, 
τις μπάρες εργαλείων και το μενού  

 Τα βασικά στοιχεία επιφάνειας εργασίας του Microsoft Word 

 Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία κειμένου. Τα εργαλεία – ευκολίες που 
προσφέρει η εφαρμογή 

 Δημιουργία εγγράφου, εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση μέσα στο έγγραφο 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 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 
Χρήση Φύλλων Εργασίας. Το Microsoft Excel 
Βασικές λειτουργίες  

 Εκκίνηση και εξοικείωση με τα βασικά μέρη της επιφανείας εργασίας του  
Excel, τις μπάρες εργαλείων 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 πλάτους 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 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 40 Δ.Ω., από 
τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. πρακτική 
άσκηση (ποσοστό 50 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σε θέματα 
πληροφορικής. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Τέλος, στους 
συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν 
πιστοποιητικό (βασικές γνώσεις πληροφορικής στις ενότητες word, excel), το οποίο 
αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής 
Παρουσιάσεις - Υπηρεσίες Διαδικτύου                                

Βασικό Επίπεδο 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν θεωρητικά και 
πρακτικά στο λειτουργικό των Windows και στις εφαρμογές της Microsoft: Power Point 
και Internet-Outlook. Μετά το σεμινάριο, ο χρήστης θα είναι προετοιμασμένος για την 
απόκτηση Πιστοποιητικού (Cambridge) στις Βασικές Ενότητες Power Point και Internet-
Outlook, αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν 
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  

 Αναφορά στα  λειτουργικά  συστήματα  

 Το περιβάλλον των Windows 

 Τι είναι τα παράθυρα 

 Εργασία με πολλά παράθυρα 

 Χειρισμός των πλαισίων διαλόγου 

 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   
 
Περιεχόμενα POWER POINT 

 Εισαγωγή στις παρουσιάσεις 

 Προετοιμασία – σχεδιασμός παρουσίασης 

 Άνοιγμα αποθήκευση και κλείσιμο  παρουσίασης 

 Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 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 
 
Περιεχόμενα internet - outlook 

 Υπηρεσίες του INTERNET 

 Υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου 

 Ο φυλλομετρητής  INTERNET EXPLORER – ανάλυση του περιβάλλοντος (γραμμή 
μενού, διευθύνσεων, 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 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Βιβλίο διευθύνσεων  

 Φάκελοι (δημιουργία – διαγραφή φακέλων για την αποθήκευση μηνυμάτων 

 Άλλες εφαρμογές διαδικτύου  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 40 Δ.Ω., από 
τις οποίες οι 20 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. πρακτική 
άσκηση (ποσοστό 50%). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σε θέματα 
πληροφορικής. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Τέλος, στους 
συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν 
πιστοποιητικό (βασικές γνώσεις πληροφορικής σε powerpoint και internet-outlook), το 
οποίο αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Σχεδίαση με Χρήση AUTOCAD 2D 
(Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικού & Μηχανολογικού Σχεδίου              

2 Διαστάσεων) 
 

 
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 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε ανέργους 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 (βασική γνώση) / κελυφών (Block/Cells) 

 Διαχείριση και επιλογές εκτύπωσης 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

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%). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και σπουδές σχετικές με το 
αντικείμενο κατάρτισης. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα 
παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, 
επίσης, τη δυνατότητα να  δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό 
Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικού & Μηχανολογικού Σχεδίου 2 Διαστάσεων σε εγκεκριμένο 
εξεταστικό κέντρο. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Web-Marketing & Επικοινωνία Μέσω SOCIAL MEDIA 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του σεμιναρίου είναι αρχικά να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 
σχετικά με τα πιο δημοφιλή social media και, στη συνέχεια, να  τους εκπαιδεύσει 
στους τρόπους χρήσης τους, ώστε να είναι σε θέση να στήσουν αποτελεσματικές 
διαφημιστικές καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες. Μέσω των γνώσεων που θα 
αποκτήσουν, θα μπορέσουν να φανούν χρήσιμοι σε εταιρείες που έχουν τη 
συγκεκριμένη ανάγκη, εργαζόμενοι σε αυτές είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες είτε ως 
στελέχη. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα social media, ώστε να μπορέσουν, 
επιλέγοντας τα κατάλληλα κάθε φορά μέσα, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο 
πλάνο marketing στα social media. Μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 
άνεργοι που γνωρίζουν από marketing, διαφήμιση/επικοινωνία ή πωλήσεις και 
επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για να βρουν πιο εύκολα εργασία.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
Facebook – Google+ 

 Για ποιους λόγους επισκέπτονται οι Έλληνες τα Social Media (έρευνα της Focus 
Bari) 

 Δημιουργία προφίλ, σελίδας, ομάδας, εκδήλωσης και σε τι διαφέρουν μεταξύ 
τους 

 Δωρεάν (και μη) εφαρμογές για να εμπλουτίσετε την εταιρική σας σελίδα στο 
Facebook 

 Ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας στο Facebook βήμα - βήμα 

 Φέρτε το εταιρικό σας site στο Facebook 

 Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα στο Facebook 

 Προσθήκη της επιχείρησης σας στο Google Local 

 Σύνδεση της Google+ σελίδας σας στο YouΤube κανάλι σας 

 Πως θα προσελκύσετε περισσότερους likers 

 Για ποιες αναρτήσεις ενδιαφέρονται και τι «μοιράζονται» με τους φίλους τους 

 Παρακολουθήστε τι βλέπουν, πότε, τι μοιράζονται οι likers σας 

 Facebook, Google+ ή και τα δύο; 
Εργαλεία για να: 

 Αυξήσετε τον αριθμό των φίλων και οπαδών σας στις social media παρουσίες 
σας 

 Ενεργοποιήσετε τους φίλους, επισκέπτες, μέλη, ώστε να έχουν εμπλοκή με τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις της εταιρείας σας 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Χρησιμοποιήσετε τους φίλους, επισκέπτες, μέλη ώστε να μεταδώσουν στους 
δικούς τους φίλους τα μηνύματά σας. 

 LinkedIn 

 Δημιουργία προφίλ (βιογραφικού) 

 Δημιουργία εταιρικής σελίδας και ανάρτηση των νέων της εταιρείας 

 Δημιουργία και συμμετοχή σε ομάδες 

 Ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας βήμα - βήμα στο Linked-In 

 Σύνδεση του προφίλ σας στο LinkedIn με το εταιρικό σας blog και το Twitter 

 SEO & LinkedIn: πώς να βρίσκουν οι δυνητικοί σας πελάτες τη σελίδα και το 
προφίλ σας 

YouTube 

 Δημιουργία και διαχείριση προφίλ και καναλιού 

 Ανέβασμα videos και ενσωμάτωση τους στο blog και στο site σας 

 Διαφημιστικές καμπάνιες:  πώς θα τις τρέξετε και πώς θα τις εκμεταλλευτείτε 
στο YouTube 

 Ιογενές (viral) video marketing: πετυχημένα παραδείγματα videos με 
εκατομμύρια προβολές 

Twitter  

 Ένα ισχυρό εργαλείο στο εξωτερικό με περιορισμένη χρήση στην 
Ελλάδα.  Γιατί; 

 Πώς το χρησιμοποιούν οι γνωστότερες επιχειρήσεις στον κόσμο και τι 
προσφέρουν στους πελάτες τους 

 Δημιουργία και διαμόρφωση προφίλ 

 Τιτιβίσματα, εικόνες, γεωγραφική τοποθεσία 

 Video στο Twitter 

 Αύξηση των followers στο Twitter 

 Σημεία που πρέπει να προσέξετε 

 Διαφημιστικές επιλογές 
 Pinterest  

 Γιατί να χρησιμοποιήσω και το Pinterest; 

 Δημιουργία προφίλ και boards 

 Δημιουργία εταιρικής παρουσίας 

 Πουλήστε μέσα από το Pinterest: σύνδεση του Pinterest με το site & το E-
shop σας 

 Blog  

 Ένα must εργαλείο για τις εταιρείες που θέλουν να είναι «κοινωνικές» 

 Το blog ως κεντρικός άξονας της προβολής σας στα social media 

 Blogs και η σχέση τους με το SEO 

 Ενσωμάτωση όλων των social media παρουσιών σας στο εταιρικό σας blog 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Συνδέστε το site και το e-shop σας με τα Social Media 

 Πώς και γιατί να συνδέσετε την εταιρική σας σελίδας και το e-shop σας με το 
blog και τα υπόλοιπα Social Media 

 Ανάπτυξη παραδειγμάτων – Εργαλεία 

Ανάπτυξη παραδείγματος για την προώθηση προϊόντος – υπηρεσίας μέσα από 
τα social media.  
To σεμινάριο είναι εμπλουτισμένο με 3 νέα παραδείγματα: 

 Παράδειγμα εταιρείας παιδικών ρούχων 

 Παράδειγμα εταιρείας ηλεκτρονικού τσιγάρου 

 Παράδειγμα ξενοδοχειακής μονάδας 

Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

 Επιλογή στόχων: ποιους στόχους μπορείτε να πετύχετε για την εταιρεία σας 
μέσω των social media 

 Επιλογή εργαλείων για την επίτευξη του κάθε στόχου 

 Γενικό πλάνο ενεργειών ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα για κάθε ένα από τα 
κυριότερα social media sites 

 Ανάλυση ανταγωνισμού 
Μέτρηση αποτελεσμάτων: τι μετράμε και ποια τα προγράμματα που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για τις μετρήσεις μας  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 30 Δ.Ω. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα web 
marketing, social media, e-commerce. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.   
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E - Commerce)   
 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα περιεκτικό και πρακτικό σεμινάριο που σκοπό έχει να 
διδάξει τους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του 
Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και των θεμάτων που άπτονται τη σωστή λειτουργία ενός 
Ηλεκτρονικού Καταστήματος.  
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα 
οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Για το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση/ προϋπηρεσία. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

 Κατανόηση του χώρου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

 Τεχνικές έρευνας ανταγωνισμού 

 Βασικά σημεία της εφαρμογής μιας ιδέας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Βασικά είδη κόστους στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Είδη επιχειρηματικών μοντέλων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Logistics και operations στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
o Social Media 
o SEO/ SEM 
o e-mail marketing 
o Affiliate marketing 
o Remarketing 

 Δείκτες παρακολούθησης της πορείας των ενεργειών Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 

 Πλατφόρμες παρακολούθησης/ αξιολόγησης των ενεργειών Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν 

 Πλατφόρμες ανάπτυξης ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος/ Τεχνική υλοποίηση 

 Νομικά ζητήματα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 23 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 65%) και οι υπόλοιπες 12 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 35%) υπό μορφή case study και εφαρμογή σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού 
προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης 
του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.   



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Project Management & ΜS Project 2010 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει θέματα σχετικά με την 
οργάνωση ενός έργου, το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τον έλεγχό του (Project 
management). Μετά από 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 να ελέγχουν το έργο. Η εκπαίδευση θα αποτελεί 
ταυτόχρονα και μια προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΜS Project 2010  
(Exam 70-178). 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με τη διαχείριση έργων (οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους), σε αυτούς 
που θέλουν να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα για τη διαχείριση έργων ή θέλουν να 
συστηματοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

 Βασικές Έννοιες Διοίκησης Έργων 

 Στήσιμο του έργου 

 Οργάνωση λίστας εργασιών 

 Οργάνωση εργασιών 

 Διαχείριση πόρων 

 Διαχείριση κόστους του έργου 

 Διαχείριση χρονοπρογραμματισμού 

 Έλεγχος της ημερομηνίας λήξης ή έναρξης του έργου 

 Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος 

 Οργάνωση προόδου έργου 

 Διαχείριση πραγματικής προόδου των εργασιών 

 Διαχείριση πραγματικής δουλεία για ένα πόρο 

 Οργάνωση κόστους - προϋπολογισμού 

 Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας ενός πόρου 

 Οπτικοποίηση προόδου έργου 

 Αναφορές ενός έργου 

 Διάχυση των πληροφοριών του σχεδίου online 

 Διαχείριση κινδύνου 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 10 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 25%) και οι υπόλοιπες 30 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 75 %). 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στο project management, καθώς 
και στη χρήση του MS PROJECT 2010. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να  δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το 
πιστοποιητικό MS Project Exam 70-178 σε εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο. 
 

 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Οι Διαδικασίες των Εξαγωγών  
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει θέματα σχετικά με τα πρακτικά 
ζητήματα των εξαγωγών και των παραμέτρων που πρέπει να συνυπολογιστούν κατά 
την εξαγωγική προετοιμασία. Μετά από την παρακολούθηση του προγράμματος, οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις ως προς τα βασικά βήματα 
και την προετοιμασία πριν την εξαγωγική δραστηριότητα. 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να 
αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα ή επιθυμούν να εργαστούν σε εμπορικές & 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις logistics και προμηθειών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

 Ετοιμότητα εταιρείας για εξαγωγή & προγραμματισμός 

 Εxport marketing plan 

 Γνώση του προϊόντος (Συσκευασία & Labelling) 

 Τιμολογιακή πολιτική 

 Εμπορικοί όροι παράδοσης Incoterms 

 Φορτωτικά έγγραφα 

 Όροι πληρωμής 

 Δίκτυα διανομής 

 Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα 

 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές, social media & προωθητικές 
ενέργειες 

 Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών 

 Ποιότητα υπηρεσιών, Υγιεινή & Ασφάλεια 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις όποιες οι 30 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 75%) και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 25 %). 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στον τομέα των εξαγωγών. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος 
θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Βοηθός Λογιστή 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Στο 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 τη 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: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι 
επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις λειτουργίας Λογιστηρίου και να εργαστούν 
ως βοηθοί λογιστών. 
 
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. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

 Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων 

 Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες 
με παρακράτηση 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 

 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

 Βασικά Στοιχεία και Ποινολόγιο ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ) 

 Διαδικασίες Ενάρξεων/Διακοπών Επιτηδευματιών 

 Τήρηση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω. 
από τις οποίες οι 20 Δ.Ω. (ποσοστό 50%) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. 
(ποσοστό 50%) πρακτική άσκηση. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οικονομίας και 
διοίκησης με έμφαση στη Λογιστική.  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  

 
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Οργάνωση & Διαχείριση Αποθήκης, Βελτιστοποίηση 
Μεταφορών 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ: Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει στην πράξη άτομα που 
επιθυμούν να γίνουν αποθηκάριοι, και ως εκ τούτου οφείλουν να γνωρίζουν και να 
εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης, 
υλοποιώντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας 
παραγγελιών, αποστολής και απογραφής υλικών και προϊόντων, καθώς και 
ευπρεπισμού και ασφάλειας της αποθήκης. Η εφαρμογή κανόνων σύγχρονων αρχών 
και πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης συμβάλλει στη βελτίωση και 
τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων, την αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα όλων των λειτουργιών και των διαθέσιμων πόρων, την 
αποτελεσματική 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 ανέργους που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα των Logistics, στελεχώνοντας επιχειρήσεις στους 
τομείς: 

 Λειτουργικής οργάνωσης και διαχείρισης Αποθηκών υλικών και προϊόντων 

 Οργάνωσης παραλαβής, διαχείρισης, αποθήκευσης και διακίνησης 
παραλαμβανόμενων υλικών και προϊόντων 

 Οργάνωσης και διεκπεραίωσης αποστολών παραγγελιών 

 Οργάνωσης και διεκπεραίωσης προγραμμάτων απογραφών 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Εισαγωγή στη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα και τις αρχές του 
εφοδιασμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας- Logistics, καθώς και της 
σύγχρονης οργάνωσης Αποθηκών υλικών και προϊόντων  

 Εισαγωγή στο Ρόλο του Αποθηκάριου στη σύγχρονη επιχειρηματική 
δραστηριότητα: Ο Αποθηκάριος ως Manager – στέλεχος πρώτης γραμμής, 
Υποκίνηση και Ανάπτυξη  εργαζομένων, Επίλυση προβλημάτων, Επικοινωνία 
μέσα & έξω από την επιχείρηση 

 Χωροταξική οργάνωση αποθηκών. Δομές, αρχές και μέσα λειτουργίας των 
σύγχρονων αποθηκών - Χωροθέτηση αποθηκών 

 Οργάνωση αποθηκών εξοπλισμός, συστήματα και διαδικασίες. Σταθερός και 
μετακινούμενος εξοπλισμός. Τεχνικά μέσα και οικονομικά κριτήρια για την 
επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού 

 Παραλαβή υλικών & προϊόντων: Προγραμματισμός ροής παραλαβών, 
απαιτούμενου προσωπικού και μηχανημάτων, προετοιμασία χώρων, 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

δειγματοληψία και έλεγχος παραλαμβανόμενων υλικών, διαχείριση μη 
συμμορφούμενων παραλαβών 

 Διαχείριση υλικών & προϊόντων: Καθορισμός αποθηκευτικών χώρων και 
θέσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
διαθέσιμων πόρων, Εργαλεία Excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την 
κυκλοφοριακή ταχύτητα. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών 

 Αποθήκες και αξιοπιστία – Συστήματα ελέγχου των απωλειών (Muda’s) 

 Οπτική Διαχείριση των αποθηκών - Αρχές εφαρμογής των 5s στους χώρους των 
αποθηκών 

 Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των αποθηκών: Ασφάλεια κατά τη 
Διαχείριση των υλικών, Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό με 
βάση την νομοθεσία, Σήματα, Εξοπλισμός και ατομικά μέτρα προστασίας. 
Ανάλυση κινδύνων και προστασία της αποθήκης 

 Διαδικασίες - Έντυπα - Αναφορές: Έγγραφα και σύγχρονα μέσα υποστήριξης 
των διεργασιών των αποθηκών 

 Διαχείριση αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων  

 Προγραμματισμός και διαχείριση αποστολών: Κριτήρια προγραμματισμού των 
δρομολογίων, παρακολούθηση του βαθμού αξιοποίησης των μεταφορικών 
μέσων, κριτήρια διασφάλισης βέλτιστου κόστους διανομής 

 Διαχείριση Αποθεμάτων: Ακρίβεια Αποθεμάτων, μείωση Αποθέματος, μείωση 
ελλείψεων, Σημείο Αναπαραγγελίας, Απόθεμα Ασφαλείας. Μέθοδοι 
διαχείρισης μείωσης των αποθεμάτων και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας 
εξυπηρέτησης των πελατών 

 Απογραφές αποθηκών: Προετοιμασία απογραφής και διαφοροποίηση της 
συχνότητας, ανάλογα με την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Εφαρμογή σύγχρονων 
μεθόδων και τεχνολογιών βελτίωσης των χρόνων, κόστους και ποιότητας 
(αξιοπιστίας) των απογραφών 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω., 
από τις οποίες οι 30 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 75%) και οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. 
πρακτική άσκηση (ποσοστό 25 %) υπό μορφή ασκήσεων μελετών περιπτώσεων (case 
studies). 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και 
διαχείρισης Αποθηκών. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού 
προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης 
του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Πώληση και Άριστη Εξυπηρέτηση του Πελάτη   
 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα περιεκτικό και πρακτικό σεμινάριο που σκοπό έχει να 
διδάξει τους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης 
των πελατών, ώστε να τους προετοιμάσει να αναλάβουν μια θέση πωλητή, ακόμα και 
αν δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση. Σημαντικό τμήμα της 
προετοιμασίας αυτής θα γίνει μέσω πρακτικής άσκησης.  
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι Λυκείων, ΙΕΚ ή κάποιας τεχνικής σχολής, που θα ήθελαν να εργαστούν στον 
τομέα πωλήσεων και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία ή άνεργοι που έχουν εργαστεί 
στον τομέα των πωλήσεων, αλλά επιθυμούν να λάβουν περισσότερη γνώση και 
πρακτική για να γίνουν καλύτεροι πωλητές. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

 Ανάλυση του περιβάλλοντος, αλλά και των χαρακτηριστικών της επιχείρησης με 
SWOT analysis 

 Ανάλυση της εσωτερικής κατεύθυνσης της επιχείρησης και επικέντρωση σε sales 
or marketing orientation 

 Βασικές αρχές πωλήσεων (με role plays ως πρακτική εξάσκηση) 

 Εξυπηρέτηση πελατών 
o Ορισμός εξυπηρέτησης πελατών 
o Ανθρωποκεντρικό προφίλ και εστίαση στον πελάτη 
o Services Excellence 
o Βασικές αρχές “ψυχολογίας” του πελάτη 
o Διαχείριση πελατειακής επικοινωνίας (αντιρρήσεις, αντιδράσεις κ.λπ.) 
o Γλώσσα του σώματος  
o Ανάπτυξη και διαχείριση επικοινωνίας με τον πελάτη μέσα από ερωτήσεις 

ανοιχτού πεδίου 

 Διαχείριση “cost orientation” με σκοπό την αρτιότερη και καταλληλότερη 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της εταιρείας, το οποίο θα οδηγήσει στην 
μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση 

 Προσαρμοσμένο “marketing”. Αναλύοντας τους διαθέσιμους πόρους της 
επιχείρησης και εστιάζοντας στις ανάγκες της αγοράς 

 Motivation – εστιασμός στα κίνητρα των εργαζομένων με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 35 Δ.Ω., από 
τις οποίες οι 14 Δ.Ω. είναι θεωρία (ποσοστό 40%) και οι υπόλοιπες 21 Δ.Ω. πρακτική 
άσκηση (ποσοστό 60 %) υπό μορφή case study και role play. 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα αναλάβουν την παρουσίαση του 
προγράμματος κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα 
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
 

  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Τουριστικό Marketing 
 
 
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 μιας τουριστικής μονάδας και την οργάνωση των 
υπηρεσιών της. Το πρόγραμμα ακόμα θα παρέχει γνώσεις της τουριστικής αγγλικής 
ορολογίας μέσα από ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα, με χρήση τόσο 
έντυπου όσο και ηλεκτρονικού υλικού. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, θα αναπτυχθούν 
και οι τέσσερεις δεξιότητες που αφορούν τη γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, 
ακρόαση). 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι γενικού λυκείου, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, 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 μελλοντικές 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. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν γνώσεις αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β1. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Γενικές αρχές Τουρισμού ή τουριστική φιλοσοφία 
o Το Εννοιολογικό πλαίσιο του τουρισμού 
o Ιστορική εξέλιξη τουριστικού φαινομένου  
o Μαζικοποίηση του τουρισμού 
o Τουριστική πολιτική και ανάπτυξη 
o Μορφές τουρισμού  

 Το ελληνικό τουριστικό προϊόν & η αντιμετώπιση του ως κοινωνικό-οικονομικό 
φαινόμενο 

 Το Marketing στον τουρισμό 
o Ανάγκες του τουρίστα καταναλωτή 
o Τουριστική προσφορά και ζήτηση 
o Μελέτη τουριστικής αγοράς και έρευνα 
o Προγραμματισμός και οργάνωση marketing  

 Προβολή και επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος-εξελίξεις  
o Δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση 
o Τουριστική ψυχολογία 
o Case studies  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

 Αγγλική ορολογία για τον τουρισμό (επικοινωνία στο τηλέφωνο, διαμονή, 
εστιατόρια, συνάλλαγμα, κ.λπ.) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 Δ.Ω. 
από τις οποίες οι 30 Δ.Ω. αφορούν τις ενότητες του τουριστικού marketing, ενώ οι 
υπόλοιπες 10 Δ.Ω. την αγγλική ορολογία στον τουρισμό. Από το σύνολο των ωρών οι 
20 Δ.Ω. (ποσοστό 50%) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 20 Δ.Ω. (ποσοστό 50%) πρακτική 
άσκηση. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού και αγγλικής 
ορολογίας. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.  
  



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

Τουριστικά Επαγγέλματα: Το Επάγγελμα του Receptionist 
 
 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες γνώσεις και 
δεξιότητες σε άτομα τα οποία επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του 
τουριστικού χώρου, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν σωστές και πλήρεις υπηρεσίες 
στους πελάτες τους, από τη θέση του Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου 
(Receptionist). Το πρόγραμμα, ακόμα, θα παρέχει γνώσεις της τουριστικής αγγλικής 
ορολογίας μέσα από ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα, με χρήση τόσο 
έντυπου όσο και ηλεκτρονικού υλικού. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, θα αναπτυχθούν 
και οι τέσσερεις δεξιότητες που αφορούν τη γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, 
ακρόαση). 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι 
απόφοιτοι γενικού λυκείου, σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι θέλουν να 
απασχοληθούν με το επάγγελμα του Receptionist (Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου). 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β1. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 Ξενοδοχειακή διοίκηση 

 Το τμήμα υποδοχής 

 Αφίξεις-Αναχωρήσεις 

 Τήρηση λογαριασμών πελατών-ταμείο 

 Λειτουργία κρατήσεων-Λειτουργία δωματίων 

 Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

 Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής 

 Διαχείριση παραπόνων 

 Case Studies 

 Αγγλική ορολογία για τον τουρισμό (επικοινωνία στο τηλέφωνο, διαμονή, 
εστιατόρια, συνάλλαγμα, κ.λπ.) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 45 Δ.Ω. 
από τις οποίες οι 35 Δ.Ω. αφορούν τις ενότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα του 
receptionist, ενώ οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. αφορούν την αγγλική ορολογία στον τουρισμό. 
Από το σύνολο των 45 ωρών οι 25 Δ.Ω. (ποσοστό 55 %) είναι θεωρία και οι υπόλοιπες 
20 Δ.Ω. (ποσοστό 45%) πρακτική άσκηση. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν την παρουσίαση του προγράμματος 
κατάρτισης θα έχουν ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού και αγγλικής 
ορολογίας. 
 



                                                 Αποκλειστική δωρεά: 

 

  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 
εκπαιδευθέντες θα λάβουν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να 
αποκτήσουν το πιστοποιητικό του Πιστοποιημένου Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου.  
 
 

 


