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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Γεώργιος Μποχώρης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142253,  bohori@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Συστήματα Διαχείρισης (σε συνεργασία με την TUV 
ACADEMY) 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

203, 201 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες:  * οι μήνες αναλύονται ανά διδακτική ενότητα 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:  * οι ώρες αναλύονται ανά 
διδακτική ενότητα  

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Τα σεμινάρια απευθύνονται σε  
 
- υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 
(ΣΔΠ), συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, υπεύθυνους ποιότητας, 
στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων, ιδιώτες και γενικότερα σε 
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 
- στελέχη που θέλουν να λάβουν την εκπαίδευση προκειμένου να 
μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Συστήματα 
Διαχείρισης Ποιότητας 
- υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ), συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΠΔ, υπεύθυνους 
ποιότητας, στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων, ιδιώτες και 
γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη 
και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
-υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), Συμβούλους που αναπτύσσουν 
ΣΔΥΑΕ, Υπεύθυνους Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας 
στην Εργασία, Τεχνικούς Ασφάλειας, Φοιτητές – Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
Στελέχη και Εργαζόμενους επιχειρήσεων, ιδιώτες 
- στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη 
από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει  την περιβαλλοντική 
της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων. Ιδιαίτερα 
αφορά σε Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης, Υπεύθυνους 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υπεύθυνους Συντήρησης Και 
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές και 
Συμβούλους 

-υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) αλλά και σε όσους 
γενικότερα επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και 
υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
-υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) αλλά και σε όσους γενικότερα 
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επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας 
- Στελέχη εταιρειών στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ή υπάρχει η 
σκέψη για εφαρμογή κάποιων έργων βελτίωσης Lean 6σ, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που επιδρούν στην ποιότητα και το κόστος του 
τελικού προϊόντος / υπηρεσίας. Σε όσους ασχολούνται ήδη με 
την Διοίκηση ή τη Διασφάλιση Ποιότητας, Μηχανικούς, 
Μελετητές, Σχεδιαστές Προϊόντων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, 
Επιθεωρητές και Εργαστηριακούς Επαγγελματίες. Σε όσους 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων και θέλουν να 
βελτιώσουν ή να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες 
τους, σύμφωνα με τις μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές της 
Διοίκησης Έργων Ποιότητας και της πρακτικής που πηγάζει από 
την εφαρμογή τους. 
-σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε 
επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, 
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, 
διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. 
Επίσης απευθύνεται σε υπευθύνους εταιρειών που 
εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα. 
- στελέχη  επιχειρήσεων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις 
Τουρισμού καθώς και σε στελέχη που απασχολούνται σε 
Επιχειρήσεις Πολιτισμού  
 
 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  ή φοίτηση σε τριτοβάθμια ή 
μεταλυκειακή δομή.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω 
απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή 
εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος 
γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη 
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του 
υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι 
σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να 
είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. 
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Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από 
οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, 
πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για 
επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) 

1 μήνες, 16 ώρες παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 
14001:2015) 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία (OHSAS 18001:2007) 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 
50001:2011) 

1 μήνες, 16 ώρες παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 
27001:2013) 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 
22301:2012) 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Πιστοποίηση Μεθοδολογίας LEAN SIX 
SIGMA | YELLOW BELT (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 

2 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας 
Τροφίμων - HACCP 

1 μήνες, 16 ώρες παρακολούθησης 

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική 
Πολιτιστική Ανάπτυξη 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

  

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

1) Η Διδακτική ενότητα Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), απευθύνεται σε 

υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

(ΣΔΠ), συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, υπεύθυνους 

ποιότητας, στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων, ιδιώτες 

και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 
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ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 

2) Η Διδακτική ενότητα Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) απευθύνεται σε 

στελέχη που θέλουν να λάβουν την εκπαίδευση προκειμένου να 

μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Συνεπώς αφορά 

οποιονδήποτε θέλει να γίνει Επιθεωρητής στα συγκεκριμένα 

Συστήματα, αλλά και όσους επιθυμούν να μάθουν τι 

περιλαμβάνει η Επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας. 

3) Σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να εφοδιάσει τους 
συμμετέχοντες με μία γενική κατανόηση των παρακάτω 
σημείων: 
▪ Πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ). 

▪ Μία εκτεταμένη κατανόηση των εφαρμοζόμενων 
περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, της νομοθεσίας 
και των κανονισμών. 

▪ Ο ρόλος των Επιθεωρητών ΣΠΔ και τα αποδεκτά προσόντα 
για πιστοποίηση 3ου μέρους και συναφών επιπέδων. 

 
 
4) Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής ενότητας Επικεφαλής 
Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία (OHSAS 18001:2007) οι συμμετέχοντες θα 
μπορούν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εφαρμόσουν και να 
επιθεωρήσουν Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας 
στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007. 
 
5)  Στην εκπαιδευτική ενότητα Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας (ISO 50001:2011) αναλύονται οι βασικές έννοιες 
Διαχείρισης της Ενέργειας, η βασική νομοθεσία ενεργειακής 
διαχείρισης, οι αρχές και ο σκοπός ενός Συστήματος 
Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
50001, η σχέση του EN 16001 και του ISO 50001 με το πρότυπο 
ISO14001 και άλλα πρότυπα διαχείρισης ενέργειας. 
 
6) Η εκπαιδευτική ενότητα Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 
27001:2013) στοχεύει στην θεωρητική εκπαίδευση ως 
Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών (Information Security Management Systems Lead 
Auditor). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν τη γνώση και την 
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εμπειρία τους, σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους μιας 
επιθεώρησης τρίτου μέρους. 
 
7) Η εκπαιδευτική ενότητα Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 
22301:2012) στοχεύει στην θεωρητική εκπαίδευση ως 
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity 
Management Systems Lead Auditor). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
αναπτύξουν τη γνώση και την εμπειρία τους, σε όλες τις πτυχές 
και παραμέτρους μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους. 
 
8)  Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας Πιστοποίηση 
Μεθοδολογίας LEAN SIX SIGMA | YELLOW BELT (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 
είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις 
τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής 
προσέγγισης Διοίκησης ( Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα 
παρουσιάσεων ασκήσεων και case studies. 
 
9) Κατά την παρουσίαση της εκπαιδευτικής ενότητας Βασικές 
Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP θα αναλυθούν 
οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, μη κανονικό και 
μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα. Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι 
πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές 
τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο 
από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η 
σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την 
κατανάλωση τους. Επιπλέον θα γίνει αναφορά για τη 
νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα και τρόποι ανεύρεσης της 
νομοθεσίας στο διαδίκτυο. Τέλος θα μελετηθεί το σύστημα 
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP) με 
πρακτικά παραδείγματα. 
 
10)  Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας Επιχειρηματικότητα 
και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη  παρακολούθησης 
αποτελεί η απόκτηση βασικών γνώσεων & δεξιοτήτων σε 
θέματα ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, την Τουριστική – 
Πολιτισμική Ανάπτυξη , καθώς επίσης και την αναζήτηση 
καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στους τομείς εκείνους που 
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος, με 
παράλληλη ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της 
προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 
κ.α.)                                                                  
(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και 
ανάλυσης δεδομένων μέσα από 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας. 
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παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, 
να αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν..., 
ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, σε διάφορες καταστάσεις και 
εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης 
των ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται σε 
κινητήρια δραστηριότητα, να μπορώ να 
αναλάβω, να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Στο πρόγραμμα Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) αναλύονται οι βασικές 
αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου 
μέρους, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης αυτού 
του είδους.  

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης 
Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας. 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) και δίνει ταυτόχρονα την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη γνώση και 
την εμπειρία τους, σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους μιας 
επιθεώρησης τρίτου μέρους για το συγκεκριμένο πρότυπο. 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη και υψηλών 
απαιτήσεων γνώση σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) και δίνει ταυτόχρονα την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τη γνώση και 
την εμπειρία τους, σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους μιας 
επιθεώρησης τρίτου μέρους για το συγκεκριμένο πρότυπο. 

 
Οι συμμετέχοντες αποκτούν: 

1. Ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων 
μέσα από παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης 

2. Ικανότητά λήψης αποφάσεων μέσα από προκαθορισμένες 
ή μη αναμενόμενες δραστηριότητες 

3. Ικανότητά περιγραφής και παρουσίασης αναλυτικής 
εικόνας ενός θέματος.  

4. Ικανότητα προφορικής έκφρασης και παρουσίασης 
δεδομένων  

5. Ικανότητα επίλυσης διεργασιακών προβλημάτων σε 
εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητα άμεσων λύσεων σε 
ζητήματα που προκύπτουν 

 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν: 

1. Να αναγνωρίζουν ένα ακατάλληλο τρόφιμο και τους ορθούς 
τρόπους διαχείρισης του 

2. Να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή 
διαχείριση και συντήρηση των τροφίμων 
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3. Να συνδυάσουν τις αποκτούμενες γνώσεις με την εμπειρία 
τους και να εφαρμόζουν κανόνες 

4. Να μπορούν να γίνουν πιο συνειδητοποιημένοι χειριστές 

αλλά και καταναλωτές 

 
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν: 

1. Γνώση των εννοιών «Επιχειρηματικότητα» και «Καινοτομία 
2. Γνώση της έννοιας «ανάπτυξη συγκριτικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος» 
3. Γνώση της έννοιας του Επιχειρηματικού Κύκλου, καθώς 

επίσης και των φάσεων αυτού 
4. Γνώση της έννοιας και του ρόλου του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου, καθώς επίσης και των βασικών χαρακτηριστικών 
αυτού 

5. Γνώση της έννοιας «Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας» 
στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της 
πολιτιστικής ανάπτυξης 

6. Γνώση της έννοιας «της Τουριστικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης» και η σύνδεση αυτής με την Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη 

7. Γνώση της έννοιας της Πολιτιστικής Ανάπτυξης και η σχέση 

της με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

 

  
 
 
 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται οι 
βασικές ικανότητες 
που 
δημιουργούνται 
από το πρόγραμμα 
και γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, διάκριση 
μεταξύ των γενικών 
και ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  (e-
learning) 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) 
Εισαγωγή στα 
πρότυπα    4,5  Εξοικείωση με τα πρότυπα 

Κεφάλαια 
προτύπου 0-6    4,5  Εκμάθηση απαιτήσεων 
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Κεφάλαια 
προτύπου 7-10    4,5  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Τι είναι 
επιθεώρηση    4,5  

Εκμάθηση αρχών 
επιθεώρησης 

Επιθεώρηση 
λειτουργικών 
διεργασιών 

   4,5  
Εκμάθηση μεθόδων 
επιθεώρησης 

1ο Στάδιο 
Επιθεώρησης    4,5  

Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 1ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Σχεδιασμός του 
2ου Σταδίου 
(επιτόπιας) 
Επιθεώρησης 

   4,5  
Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 2ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Τεχνικές 
Συγκέντρωσης 
Πληροφοριών 

   4,5  
Εκμάθηση των τεχνικών 
Συγκέντρωσης Πληροφοριών 

Καταγραφή 
αποτελεσμάτων 
επιθεώρησης 

   4,5  Έκθεση Επιθεώρησης 

Σύνοψη     4,5  Ανακεφαλαίωση  

Διαπίστευση -
Πιστοποίηση    5  

Εισαγωγή στις απαιτήσεις 
διαπίστευσης  

Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) 
Εισαγωγή στο 
πρότυπο -
Κεφάλαια 
προτύπου 0-6 

   4  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Κεφάλαια 
προτύπου 7-8    4  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Κεφάλαια 
προτύπου 9-10    4  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Τεχνικές 
Επιθεώρησης ISO 
19011 

   4  
Εκμάθηση τεχνικών 
επιθεώρησης 

  Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) 
Σκοπός Δομή 
Στόχοι και Οφέλη 
ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

   4  Εξοικείωση με τα πρότυπα 

H Στρατηγική 
Εστίαση, Πλαίσιο 
Λειτουργίας 
Οργανισμού, 
Ηγεσία & 
Δέσμευση, 
Περιβαλλοντική 
Πολιτική Απειλές 
& Ευκαιρίες 

   4  Εξοικείωση με τα πρότυπα 

Κεφάλαια 1, 2, 3, 
4, 5 και 6 
προτύπου ISO 
14001 

   5  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Κεφάλαια 7, 8, 9 
και 10 προτύπου 
ISO 14001 

   4  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Επιθεώρηση ενός 
Συστήματος 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

   4  
Εκμάθηση αρχών 
επιθεώρησης 

Τι είναι 
επιθεώρηση    4  

Εκμάθηση αρχών 
επιθεώρησης 

Επιθεώρηση 
Στάδιο 1    4  

Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 1ου 
σταδίου επιθεώρησης 



9 
 

Σχεδιασμός της 
επιτόπιας 
επιθεώρησης 

   4  
Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 2ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Ατζέντα 
Εναρκτήριας 
Συνάντησης 

   4  
Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 2ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Τεχνικές 
συγκέντρωσης 
πληροφοριών 

   4  Έκθεση Επιθεώρησης 

Αποτελέσματα 
επιθεώρησης 

   4  Έκθεση Επιθεώρησης 

Διαπίστευση 
Πιστοποίηση    5  

Εισαγωγή στις απαιτήσεις 
διαπίστευσης  

Σκοπός Δομή 
Στόχοι και Οφέλη 
ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης 

   4  Εξοικείωση με τα πρότυπα 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:2007) 
Συστήματα 
Διαχείρισης 
Υγείας & 
Ασφάλειας στην 
Εργασία 

   4,5  Εξοικείωση με τα πρότυπα 

Το πρότυπο 
OHSAS 
18001:2007 

   4,5  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Θεμελιώδεις 
Αρχές Υγείας & 
Ασφάλειας στην 
Εργασία 

   4,5  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Επιθεώρηση 
Συστημάτων 
Διαχείρισης (ISO 
19011) 

   4,5  
Εκμάθηση αρχών 
επιθεώρησης 

Δραστηριότητες 
Επιθεώρησης 
(ISO 19011) – 
Επιθεώρηση 1ου 
Σταδίου 

   4,5  
Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 1ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Διαχείριση 
Προγράμματος 
Επιθεώρησης 
(ISO 19011) 

   4,5  
Εκμάθηση της διαχείρισης του 
προγράμματος επιθεώρησης 

Σχεδιασμός του 
2ου Σταδίου 
Επιθεώρησης 
(Επιτόπια 
Επιθεώρηση) 

   4,5  
Εκμάθηση της 
πραγματοποίησης του 2ου 
σταδίου επιθεώρησης 

Προσομοίωση 
Επιθεώρησης    4,5  

Εκμάθηση της διαδικασίας 
ελέγχου και των τεχνικών 
συγκέντρωσης πληροφοριών 

Ευρήματα 
Επιθεώρησης    4,5  

Εκμάθηση της 
κατηγοριοποίησης των 
αποτελεσμάτων της 
επιθεώρησης 

Καταγραφή 
Αποτελεσμάτων 
Επιθεώρησης 

   4,5  Έκθεση Επιθεώρησης 

Υπόδειγμα 
Εξέτασης    5  

Εξοικείωση με την εξέταση / 
Ανακεφαλαίωση 

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001:2011) 

Εισαγωγή στα 
πρότυπα, 
Βασικές Αρχές 
Ενεργειακής 

   
4 

 

Εξοικείωση με τα πρότυπα 

 
Εκμάθηση διαφορετικών 
πηγών Ενέργειας 
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Διαχείρισης (Πηγές 
Ενέργειας), 
Βασικές Αρχές 
Ενεργειακής 
Διαχείρισης (Μέτρα 
Εξοικονόμησης 
Ενέργειας), 
Μετρητικός 
Εξοπλισμός, 
Συστήματα 

Αυτοματοποιημένης 

Παρακολούθησης 

Εκμάθηση μέτρων 
εξοικονόμησης Ενέργειας 

Εκμάθηση μετρητικού 
εξοπλισμού για Ενεργειακές 
μετρήσεις 

Εκμάθηση μεθόδων 
αυτοματοποιημένης 
παρακολούθησης 

Νομοθεσία για την 
Ενέργεια 

   4  

Εκμάθηση της 
σημαντικότερης Ευρωπαϊκής 
και Εθνικής νομοθεσίας που 
σχετίζεται με την ενέργεια 

Κεφάλαια προτύπου 
4.1-4.4.6 

   4  Εκμάθηση απαιτήσεων 

Κεφάλαια προτύπου 
4.4.6-4.7.3, 
Συστήματα 
Ενεργειακής 
Διαχείρισης 
Επιθεώρηση 

Ενεργειακών 

Συστημάτων 

   
4 

 

Εκμάθηση απαιτήσεων 

Εκμάθηση μεθόδων 
επιθεώρησης  

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2013) 

ΠΡΟΤΥΠΑ - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

   

4,5 

 Εξοικείωση με τα πρότυπα 
και τις έννοιες της 
πιστοποίησης και 
διαπίστευσης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
ΤΥΠΟΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

   
4,5 

 Ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και των 
τύπων της επιθεώρησης 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ISO27001 – ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΔΑΠ - CLAUSE 4 
TOY ISO27001 

   

5 

 Γνωριμία με το πρότυπο 
ISO27001. Αναλύονται οι 
στόχοι του ΣΔΑΠ. 
Ανάλυση της παραγράφου 
4 του προτύπου 

CLAUSE 5 TOY 
ISO27001 

   
4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
5 του προτύπου 

CLAUSE 6 TOY 
ISO27001 - 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

   

4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
6 του προτύπου και 
διενέργεια αποτίμησης 
κινδύνων ασφάλειας 
πληροφοριών 

STATEMENT OF 
APPLICABILITY – 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΥΝΔΙΝΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΑΠ 

   

4,5 

 Ανάλυση της δήλωσης 
εφαρμοσιμότητας (SoA) 
και ανάπτυξη μηχανισμών 
διαχείρισης κινδύνων 
μέσα από την εφαρμογή 
ΣΔΑΠ 

CLAUSE 7 TOY 
ISO27001 

   
4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
7 του προτύπου 

CLAUSE 9 TOY 
ISO27001 

   4,5  Ανάλυση της παραγράφου 
9 του προτύπου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(Annex A) TOY ISO 
27001 

   4,5  Ανάλυση του 
Παραρτήματος Α  του 
προτύπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(Annex A) TOY ISO 
27001 

   4,5  Ανάλυση του 
Παραρτήματος Α  του 
προτύπου 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΑΠ 
– ΜΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

   4,5  Άσκηση για τη κατανόηση 
της διαδικασίας 
επιθεώρησης και την 
αναγνώριση μη 
συμμορφώσεων  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

   4,5  Ενημέρωση για τη 
διαδικασία των εξετάσεων 

Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301:2012) 

ΠΡΟΤΥΠΑ - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

   

4,5 

 Εξοικείωση με τα πρότυπα 
και τις έννοιες της 
πιστοποίησης και 
διαπίστευσης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & 
ΤΥΠΟΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

   
4,5 

 Ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και των 
τύπων της επιθεώρησης 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ISO22301 

   
5 

 Γνωριμία με το πρότυπο 
ISO22301 

CLAUSE 4 TOY 
ISO22301 

   
4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
4 του προτύπου 

CLAUSE 5 TOY 
ISO22301 

   
4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
5 του προτύπου 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   

4,5 

 Εκμάθηση των εννοιών 
που αφορούν το Business 
Impact Analysis (BIA) και 
Risk Assessment (RA) 

CLAUSE 6 TOY 
ISO22301 

   
4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
6 του προτύπου 

CLAUSE 7 TOY 
ISO22301 ΚΑΙ 
CLAUSE 8 TOY 
ISO22301 

   

4,5 

 Ανάλυση των 
παραγράφων 7 και 8 του 
προτύπου  

CLAUSE 7 TOY 
ISO22301 ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 
BCMS 

   

4,5 

 Ανάλυση σχετικά τη 
τεκμηρίωση που 
απαιτείται να αναπτυχθεί 
σε ένα Σύστημα 
Επιχειρησιακής Συνέχειας  

CLAUSE 8 TOY 
ISO22301 

   

4,5 

 Ανάλυση της παραγράφου 
8 του προτύπου σχετικά 
με τα Πλάνα 
Επιχειρησιακής Συνέχειας  

CLAUSE 9 TOY 
ISO22301 

   

4,5 

 Ανάλυση του 
προγραμματισμού και της 
διενέργειας εσωτερικής 
επιθεώρησης  

ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ  

   
4,5 

 Άσκηση εμπέδωσης των 
γνώσεων που 
αποκτήθηκαν  

Πιστοποίηση Μεθοδολογίας LEAN SIX SIGMA | YELLOW BELT (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 

Introduction to 
Lean Six Sigma 

   

5 

 Να αναφέρουν τους 
λόγους που χρειάζονται τη 
μεθοδολογία Lean Six 
Sigma στη σύγχρονη 
επιχείρηση. Να 
περιγράψουν τα 
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χαρακτηριστικά και τις 
φάσεις ενός συστήματος 
Lean Six Sigma. 

Define phase – 
part 1 

   

8 

 Να εντοπίσουν τις 
περιπτώσεις που μπορεί 
να εφαρμοστεί η 
μεθοδολογία. Να 
περιγράψουν τις 
συνέπειες που έχει στην 
εργασιακή 
καθημερινότητα τους η 
εφαρμογή της 
μεθοδολογίας του Lean Six 
Sigma.  

Define phase – 
part 2 

   

6 

 Να εντοπίσουν τα 
κατάλληλα εργαλεία της 
πρώτης φάσης ( Έναρξης 
και ορισμού του έργου). 
Να εκτιμήσουν την 
καταλληλότητα των 
προαπαιτούμενων και των 
δεδομένων που έχουν στη 
διάθεση τους. Να 
προσδιορίσουν την 
επάρκεια των βημάτων 
ολοκλήρωσης της πρώτης 
φάσης. 

Measure phase – 
part 1 

   

8 

 Να αναλάβουν προσωπική 
ευθύνη για την 
βελτιστοποίηση των 
διεργασιών που 
χειρίζονται με τις ομάδες 
τους. Να προτείνουν 
λύσεις για τη βελτίωση 
των προβληματικών 
διεργασιακών περιοχών. 
Να κοινοποιήσουν τις 
αποφάσεις και τις 
προτάσεις τους στον 
οργανισμό τους.  Να 
αναλάβουν δράσεις με την 
ομάδα τους να την 
συλλογή, την 
προετοιμασία, την 
ανάλυση και την 
παρουσίαση των 
δεδομένων.  

Measure phase – 
part 2 

   

6 

 Να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τη γνώση 
και την κατανόηση που 
απέκτησαν με τρόπο που 
δείχνει επαγγελματική 
προσέγγιση της εργασίας 
ή του επαγγέλματός τους 
και διαθέτουν ικανότητες 
που κατά κανόνα 
αποδεικνύονται με την 
ανάπτυξη και υποστήριξη 
επιχειρημάτων και την 
επίλυση προβλημάτων στο 
πλαίσιο του γνωστικού 
τους πεδίου. 
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Measure phase – 
part 3 

   

6 

 Έχουν την ικανότητα να 
συγκεντρώνουν και να 
ερμηνεύουν συναφή 
στοιχεία (κατά κανόνα 
εντός του γνωστικού τους 
πεδίου) για να 
διαμορφώνουν κρίσεις 
που περιλαμβάνουν 
προβληματισμό σε 
συναφή διεργασιακά 
ζητήματα. 

Control phase – 
part 1 

   

6 

 Να παράγουν 
μηχανισμούς ελέγχου της 
βελτιωμένης διεργασίας, 
να σχεδιάζουν πλάνο 
ελέγχου με τα επιμέρους 
εργαλεία του, να 
αναπτύσσουν 
μηχανισμούς ελέγχου 
ρίσκου του έργου και να 
συνθέτουν την νέα 
βελτιωμένη συνθήκη της 
διεργασίας καθώς και των 
νέων διαδικασιών που θα 
τεθούν σε εφαρμογή. 

Exam phase     

5 

 Να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τα 
διαφορετικά εργαλεία ανά 
φάση, να μετρούν το 
επίπεδο ποιότητας και το 
κόστος κακής ποιότητας 
της διεργασίας τους 
μεταξύ άλλων. 

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - HACCP 

Κίνδυνοι τροφίμων 
(μικροβιολογικοί, 
φυσικοί, χημικοί, 
αλλεργιογόνα) – 
Τρόποι 
επιμόλυνσης 
τροφίμων - 
Κατηγορίες 
τροφίμων ανάλογα 
με την 
επικινδυνότητα 

   4  
Γνώση των κατηγοριών 
κινδύνων στα τρόφιμα 

Προαπαιτούμενα: 
Ποιότητα νερού, 
Μέτρηση 
θερμοκρασίας 
προϊόντων, 
Απεντόμωση - 
μυοκτονία, 
καθαρισμός - 
απολύμανση, 
υποδομή, 
εξοπλισμός, 
Έλεγχοι κατά τις 
παραλαβές 

   4  

Γνώση των βασικών 
προαπαιτούμενων για την 
εγκατάσταση του 
συστήματος HACCP 

Αποθήκευση 
προϊόντων, 
Κανόνες Υγιεινής 
Προσωπικού, 

   4  

Γνώση των βασικών 
προαπαιτούμενων για την 
εγκατάσταση του 
συστήματος HACCP 
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Προετοιμασία 
τροφίμων 

Αρχές HACCP / 
Ιχνηλασιμότητα 
προϊόντων, 
Συνοπτική 
νομοθεσία 
Τροφίμων 

   4  
Εισαγωγή στις αρχές του 
HACCP / Συνοπτική γνώση 
νομοθεσίας τροφίμων 

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Η γνώση των 
εννοιών 
«Επιχειρηματικότη
τα» και 
«Καινοτομία» 

   

5 

 Γνώση του επιχειρείν και 
της καινοτομίας  
Γνώση ομοιοτήτων και 
διαφορών των παραπάνω 
όρων  

Η εισαγωγή της 
Καινοτομίας σε μια 
επιχείρηση, με 
έμφαση στην 
ανάπτυξη του 
συγκριτικού 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 

   

5 

 Γνώση της σπουδαιότητας 
ύπαρξης και καλλιέργειας 
του όρου Καινοτομία για 
μια επιχείρηση  
Δημιουργία 
Ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος  

Η έννοια του 
Επιχειρηματικού 
Κύκλου και οι 
φάσεις αυτού 

   

8 

 Γνώση και εφαρμογή του 
Επιχειρηματικού Κύκλου 
μέσα σε μια επιχείρηση 
ανάλογα με τις 
οικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν  

Η έννοια και ο 
ρόλος του 
Επιχειρηματικού 
Σχεδίου και τα 
βασικά 
χαρακτηριστικά 
αυτού 

   

8 

 Γνώση του τρόπου 
κατάρτισης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου, 
και βασικά σημεία που 
απαιτούν προσοχή κατά 
την κατάρτιση αυτού  

Η έννοια της 
Καινοτομικής 
Επιχειρηματικότητ
ας στον τομέα του 
εναλλακτικού 
τουρισμού και της 
πολιτιστικής 
ανάπτυξης 

   

8 

 Γνώση των εννοιών 
Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα, 
Εναλλακτικός Τουρισμός 
και  Πολιτιστική Ανάπτυξη  
Γνώση των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού  

Η έννοια της 
Τουριστικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτ
υξης, με έμφαση 
στο φαινόμενο 
ανάπτυξης του 
Τουρισμού και η 
σύνδεση αυτών με 
την Βιώσιμη 
Τουριστική 
Ανάπτυξη 

   

8 

 Γνώση των εννοιών 
Τουριστική και Πολιτιστική 
Ανάπτυξη, Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη και 
τρόποι αξιοποίησης αυτών  

Η έννοια και τα 
βασικά 
χαρακτηριστικά της 
Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης, με 
έμφαση στους 
Πολιτιστικούς 
Πόρους και η 

   

8 

 Γνώση των εννοιών 
Πολιτιστική Ανάπτυξη, 
Πολιτιστικοί Πόροι και η 
σχέση αυτών με την 
ανάπτυξη των 
Εναλλακτικών Μορφών 
Τουρισμού.  
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σχέση της με τις 
Εναλλακτικές 
Μορφές 
Τουρισμού 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ανά εβδομάδα 
εργασίες. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ελεύθερης 
ανάπτυξης) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική 
εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα 
πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 

 



16 
 

Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Αγαπητού Μαρία 
2. Βαρελά Μαρία 
3. Μποσινάκου Παναγιώτα 
4. Μενέλαος Κόκκινος 
5. Αθανάσιος Μητσάκος 
6. Τσολίδου Βικτώρια  
7. Γκιώνης Νικόλαος 
8. Μοσχούς Αικατερίνη  

Ιδιότητες εκπαιδευτών  
1. Αγαπητού Μαρία, Διευθύντρια Πιστοποίησης 

TÜV AUSTRIA HELLAS 
2. Βαρελά Μαρία Υπεύθυνη Τμήματος Ποιότητας 

και Προδιαγραφών TÜV AUSTRIA HELLAS 
3. Μποσινάκου Παναγιώτα, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ TÜV 
AUSTRIA HELLAS 

4. Μενέλαος Κόκκινος, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV 
AUSTRIA HELLAS 

5. Αθανάσιος Μητσάκος , Διευθυντής Ελέγχων 
Συστημάτων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA 
HELLAS 

6. Τσολίδου Βικτώρια Managing Director της 
Greece Lean Six Sigma 

7. Γκιώνης Νικόλαος, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ISO 22000 / 
IFS / BRC / FSSC 22000 / HACCP 

8. Μοσχούς Αικατερίνη, Υπεύθυνη Πωλήσεων TÜV 
AUSTRIA HELLAS 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

• Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 
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Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ώρες Εξ Αποστάσεως 
Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

50+16+50+16+50+50+50+16+
50 

348 
348 

13,92 

 /25 

 
 

Ο υπολογισμός μονάδων ECVET των επιμέρους 

διδακτικών ενοτήτων γίνεται με τον ανωτέρω τρόπο.  

Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO 
9001:2015) 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 
Εσωτερικοί Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας (ISO 
9001:2015) 

1 μήνες, 16 ώρες 
παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ISO 
14001:2015) 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 

Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία (OHSAS 
18001:2007) 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 

Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας (ISO 
50001:2011) 

1 μήνες, 16 ώρες 
παρακολούθησης 

Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών 
(ISO 27001:2013) 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 

Επικεφαλής Επιθεωρητές 
Συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας 
(ISO 22301:2012) 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 

Πιστοποίηση 
Μεθοδολογίας LEAN SIX 
SIGMA | YELLOW BELT 
(ΕΠΙΠΕΔΟ 1) 

2 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 

Βασικές Αρχές Υγιεινής 
και Ασφάλειας Τροφίμων 
- HACCP 

1 μήνες, 16 ώρες 
παρακολούθησης 

Επιχειρηματικότητα και 
Τουριστική Πολιτιστική 
Ανάπτυξη 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
 

2 μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
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 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

 
1. Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015): 540€ 
χωρίς έκπτωση, 430€ με έκπτωση Νο1 και 480€ 
με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 

 

2. Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων 
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015): 270€ 
χωρίς έκπτωση, 220€ με έκπτωση Νο1 και 240€ 
με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 270€ (170+100), 220€ (εφάπαξ), 240€ 
(εφάπαξ) 

 
3. Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 
14001:2015) : 540€ χωρίς έκπτωση, 430€ με 
έκπτωση Νο1 και 480€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 

 
4. Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία (OHSAS 18001:2007) : 540€ χωρίς 
έκπτωση, 430€ με έκπτωση Νο1 και 480€ με 
έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 

 
5. Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 

50001:2011): 270€ χωρίς έκπτωση, 220€ με 
έκπτωση Νο1 και 240€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 270€ (170+100), 220€ (εφάπαξ), 240€ 
(εφάπαξ) 

 
6. Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 
27001:2013): 540€ χωρίς έκπτωση, 430€ με 
έκπτωση Νο1 και 480€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 

 
7. Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 
22301:2012) : 540€ χωρίς έκπτωση, 430€ με 
έκπτωση Νο1 και 480€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 

 
 
 
Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανά 
Διδακτική ενότητα (όπως περιγράφεται) 
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8. Πιστοποίηση Μεθοδολογίας LEAN SIX SIGMA 

| YELLOW BELT (ΕΠΙΠΕΔΟ 1): 370€ χωρίς 
έκπτωση, 390€ με έκπτωση Νο1 και 330€ με 
έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 370€ (200+170), 390€ (150+140), 330€ 
(200+130) 

 
 

9. Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας 
Τροφίμων - HACCP: 270€ χωρίς έκπτωση, 220€ 
με έκπτωση Νο1 και 240€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 270€ (170+100), 220€ (εφάπαξ), 240€ 
(εφάπαξ) 

 
10. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική 

Πολιτιστική Ανάπτυξη: 540€ χωρίς έκπτωση, 
430€ με έκπτωση Νο1 και 480€ με έκπτωση 
Νο2 

Δόσεις: 540€ (240+200+100), 430€ (200+130+100), 
480€ (200+180+100) 
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Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας 
σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των 
διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  

(εφόσον υπάρχουν) 
TUV ACADEMY 
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Παράρτημα 
Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 

 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  

Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

 
 

  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 

Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
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 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


