
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Το έργο «Operational Excellence in Manufacturing (Επιχειρησιακή Αριστεία σε 
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις)» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:  

“Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων (HSE Management)” 

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  (K.E.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
ΕΚΠΑ) και διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (e-learning), με τη μέθοδο 
της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση εξασφαλίζει στον 
εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να βρίσκεται στον χώρο που επιθυμεί και 
ταυτόχρονα να συμμετέχει σε μία «ζωντανή τάξη» που του εξασφαλίζει την 
καλύτερη δυνατή εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού και την άμεση επίλυση 
αποριών. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της τηλεκπαίδευσης είναι αποδεδειγμένα ο 
πληρέστερος και αποδοτικότερος τρόπος εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού 
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Europass Συμπληρώματος Πιστοποιητικού.  

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού  προγράμματος 

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 
είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών 
για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.  

Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να 
έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν 
σε βάθος, αλλά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, αρχές και εργαλεία που θα 
υποστηρίξουν τις εταιρίες/οργανισμούς στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν 
ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον που θα συμβάλλει στην οικονομική τους 
ανάπτυξη.  



Οι ενότητες του προγράμματος που θα εξεταστούν στις διαλέξεις είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Εισαγωγή στη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής 
Προστασίας (Introduction to HSE Management) 

2. Ο ρόλος της Ηγεσίας (Leadership Commitment)   
3. Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment)  
4. Η Εκτίμηση του Βιομηχανικού Κινδύνου (Process Safety Risk Assessment) 
5. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο Εντοπισμός των Σημαντικών 

Περιβαλλοντικών Πλευρών (Identification and Evaluation of Environmental 
Aspects) 

6. Η  Διαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Managing Occupational Risk) 
7. Η Διαχείριση του Βιομηχανικού Κινδύνου (Managing Process Safety Risk) 
8. Η Αποδοτική Διαχείριση της Ενέργειας (Energy Conservation Program) 
9. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Διαχείριση Αποβλήτων (Water and Waste 

Management) 
10. Ανθρώπινος Παράγοντας, Εκπαίδευση Προσωπικού, Διαχείριση Έκτακτων 

Καταστάσεων 
11. Οργανωσιακή Μάθηση (Learning from Events) 
12. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Περιβαλλοντικής Προστασίας 
13. Κουλτούρα Ασφάλειας (Safety Culture) 

Στοιχεία προγράμματος  

• Διάρκεια: 33 διδακτικές ώρες με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (99 ώρες 
συνολικής ενασχόλησης) / 13 εβδομάδες 

• Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά  
• Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού: Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 
• Κόστος: 450 ευρώ  
• Ακολουθείται εκπτωτική πολιτική η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του έργου  https://opexcellence.gr/  
• Τα τέλη φοίτησης δύναται να επιδοτηθούν από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του 

ΟΑΕΔ 0,24% 

Ο αναλυτικός Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος καθώς και περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου https://opexcellence.gr/ 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής 

Οι εγγραφές των προγραμμάτων ξεκινούν στις 23/08/2021 και ολοκληρώνονται στις 
10/09/2021 εκτός και αν ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων συμπληρωθεί 
νωρίτερα.  

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου: 

https://docs.google.com/forms/d/1cPm61qvaz_r0_7CFD1w7gHW_CZqvZJe2dc31FM8dP5M/
viewform?edit_requested=true 
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Ο/η υποψήφιος/α καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι 
σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κ.λπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της 
αλήθειας αυτών.  

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ανακοινώνεται στον/στην 
υποψήφιο/α μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εντός 3 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης  

Επικοινωνία: opexcellence@uoa.gr  

Ιστοσελίδα: https://opexcellence.gr/ 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 

 

Επικ. Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης 
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