
 

 

Τεχνικοί Σύμβουλοι για την Ενέργεια, την Ποιότητα, το Περιβάλ-
λον, την Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια 

Ι. Κιαπέκου 18, 34100 Χαλκίδα, Ευβοίας  Τηλ: 2221077876, Fax: 7007004584, κινητό: 6977188609 
tpapastergiadis@gmail.com  http://www.solutionshellas.com 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

2015 
 

mailto:tpapastergiadis@gmail.com
http://www.solutionshellas.com/


 

 

Κατάλογος Σεμιναρίων 2015 

 

Έκδοση 2η  2 / 29 

 

Περιεχόμενα 
1. Εκπαίδευση από την SOLUTIONS ...............................................................................................3 

1.1. Εκπαιδευτές ....................................................................................................................... 4 

1.2. Εκπαιδευτικές Τεχνικές .....................................................................................................5 

1.3. Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά Μέσα........................................................................ 6 

1.4. Αξιολόγηση Εκπαίδευσης .................................................................................................. 7 

1.5. ΛΑΕΚ ................................................................................................................................... 8 

2. Βελτίωση της Επιχείρησης με την Εφαρμογή των 5S .............................................................. 11 

3. Ανάπτυξη Οδηγιών Εργασίας.................................................................................................... 12 

4. Process Mapping – Flow Charting (Χάρτης Διεργασίας – Διάγραμμα Ροής).......................... 13 

5. Στατιστικός Έλεγχος των Διεργασιών (SPC) & Συνεχής Βελτίωση ....................................... 14 

6. FMEA – Βελτίωση Διεργασιών και Σχεδιασμού Προϊόντων ή Υπηρεσιών ............................ 15 

7. Επτά Εργαλεία Ποιότητας για Συνεχή Βελτίωση .................................................................... 16 

8. Six Sigma Fundamentals Course - Process Improvement Methodology ................................. 17 

9. Πρόγραμμα Ασφαλούς Συμπεριφοράς για την Αποφυγή Ατυχημάτων .............................. 18 

10. Εκτίμηση του Κινδύνου – Ασφάλεια στην Εργασία ................................................................ 19 

11. Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών ................................................................................................. 20 

12. Ασφαλής Λειτουργία Ατμολεβήτων & Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας ........................... 21 

13. Φόρτωση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) ....................................................................... 22 

14. Απαιτήσεις νέας οδηγίας για Ορθή Διανομή Φαρμάκων ....................................................... 23 

15. Root Cause Analysis ....................................................................................................................24 

16. Μέσα Ατομικής Προστασίας ..................................................................................................... 25 

17. Άλλα θέματα για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια .................................................. 26 

 



 

 

Κατάλογος Σεμιναρίων 2015 

 

Έκδοση 2η  3 / 29 

 

1. Εκπαίδευση από την SOLUTIONS 
Η SOLUTIONS μπορεί να προγραμματίσει την εκπαίδευση, μετά από συνεννόηση με την διοί-
κηση της εταιρίας σας, ώστε να βρεθεί ο χρόνος και ο τρόπος για την διεξαγωγή της εκπαίδευ-
σης που θα εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. 
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1.1. Εκπαιδευτές 

Οι εκπαιδευτές της SOLUTIONS είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το ΕΚΕΠΙΣ για την εκ-
παίδευση ενηλίκων και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ (χρειάζεται 
για το ΛΑΕΚ). 
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1.2. Εκπαιδευτικές Τεχνικές  

Η SOLUTIONS κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων στελεχών επιχειρήσεων, 
και γι’ αυτό σε όλα τα σεμινάρια και τα workshops χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές 
τεχνικές (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης, παίξιμο 
ρόλων, καταιγισμός ιδεών, κ.α.). 

Στα σεμινάρια και τα workshops που υλοποιεί η SOLUTIONS, οι εκπαιδευτικές τεχνικές έχουν 
σκοπό την ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής (εγγεγραμμένος στο μητρώο 
εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και στα μητρώα εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ) έχει τον ρόλο του 
συντονιστή της εκπαίδευσης και ο σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευόμενους 
να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Με όλα τα παραπάνω διασφαλίζεται ότι ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις δεξιότητες και την αυ-
τοπεποίθηση που χρειάζεται για να υλοποιήσει άμεσα αυτά που έμαθε κατά την διάρκεια του 
σεμιναρίου. 
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1.3. Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά Μέσα 

Στην αρχή του σεμιναρίου, η SOLUTIONS χορηγεί σε όλους του εκπαιδευόμενους φάκελο με το 
υλικό της εκπαίδευσης και τις ασκήσεις. Σε όλα τα σεμινάρια και τα workshops χρησιμοποιού-
νται σύγχρονα εποπτικά μέσα (data projector, flip charts, κ.α.). 
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1.4. Αξιολόγηση Εκπαίδευσης 

Στο τέλος της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε γραπτή εξέταση με 
σκοπό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Όσοι περάσουν με επιτυχία 
την αξιολόγηση θα τους δοθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. 
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1.5. ΛΑΕΚ 

Το κόστος των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από το 0,45% (ΛΑΕΚ). 
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1.6. Κατάλογος και Περίληψη Σεμιναρίων 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σεμινάρια που προσφέρει η SOLUTIONS καθώς και 
σύντομη περιγραφή. 
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2.1. Βελτίωση της Επιχείρησης με την Εφαρμογή των 5S 

Η εφαρμογή της προγράμματος 5S σε μια επιχείρηση μπορεί να γίνει η αρχή της αλλαγής του 
τρόπου λειτουργίας και της κουλτούρας μιας εταιρίας. Με την εφαρμογή των 5S μεταμορφώ-
νεται ο εργασιακός χώρος σε: 

 ένα πολύ καλά οργανωμένο και ασφαλή χώρο εργασίας, 

 με βέλτιστη ροή εργαζομένων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, 

 με βέλτιστη εργονομία των μηχανημάτων και την αποθήκευση των υλικών, και κυρίως, 

 με αλλαγή του τρόπου εργασίας με έμφαση στην διαρκή βελτίωση της επιχείρησης. 

Μετά την εφαρμογή των 5S στην επιχείρηση, βελτιώνεται θεαματικά η παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και η ασφάλεια στην εργασία. Στο σεμινάριο αυτό περιγράφονται τα πέντε βήμα-
τα (5S) αυτής της μεθοδολογίας, αναλύεται με παραδείγματα και case studies ο τρόπος εφαρ-
μογής, οι πιθανές δυσκολίες εφαρμογής, τα οφέλη και τα σημεία κλειδιά σε κάθε βήμα. Οι συμ-
μετέχοντες μέσα από τις ασκήσεις κατανοούν την σημασία αυτής της μεθοδολογίας και τις επι-
πτώσεις που έχει στην αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους και την ασφά-
λεια. 

 

Περιεχόμενα του σεμιναρίου του προγράμματος 5S: 

Επεξήγηση των βημάτων των 5S: 
 Διαλογή (Sort) – Ξεκαθάρισμα των χρήσιμων από τα 

άχρηστα ή αυτά που χρησιμοποιούνται λιγότερο, 
χρήση του εργαλείου Red Tagging (Κόκκινη Κάρτα) 

 Τακτοποίηση (Set in Order) – Τοποθέτηση σε κατάλ-
ληλη θέση των εργαλείων, μηχανημάτων, εξοπλι-
σμού, αποθήκευση υλικών, κλπ. 

 Καθαριότητα (Shine) – Καθορισμός προγράμματος 
καθαριότητας του χώρου, υπευθυνότητες εργαζομέ-
νων 

 Τυποποίηση (Standardize) – Τυποποίηση των προη-
γούμενων βημάτων και του τρόπου εργασίας για την 
εφαρμογή των τριών πρώτων βημάτων 

 Διατήρηση (Sustain) – Δραστηριότητες της εταιρίας, 
επιθεωρήσεις, κ.α. για την διατήρηση της εφαρμογής 
των 5S και την εξάπλωσή του σε άλλα τμήματα της 
επιχείρησης 

Επίσης, θα περιγραφεί: 
 Πως εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις 
 Ποιά είναι τα κλειδιά της επιτυχούς εφαρμογής 
 Ποιές είναι οι δυσκολίες της εφαρμογής 
 Παραδείγματα εφαρμογής 
 Ασκήσεις εφαρμογής 
 Συζήτηση και ασκήσεις σε ομάδες για τους τρόπους 

εφαρμογής, τα πιθανά προβλήματα και τα οφέλη 
από την εφαρμογή 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές εργοστασίων 

 Υπεύθυνους Προσωπικού ή Αν-
θρωπίνων Πόρων 

 Υπεύθυνους Παραγωγής 

 Υπεύθυνους Συντήρησης ή Συ-
νεργείων 

 Μηχανικούς παραγωγής ή συ-
ντήρησης 

 Εργοδηγούς 

 Εργαζόμενους (παραγωγή, γρα-
φεία, αποθήκες, κ.α.) 

Υλικό Εκπαίδευσης: 
Σημειώσεις του σεμινάριου 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 
6-8 ώρες 
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2.2. Ανάπτυξη Οδηγιών Εργασίας 

Η οδηγία εργασίας είναι η συμφωνημένη καλύτερη μέθοδος για να υλοποιηθεί μία συγκεκριμέ-
νη εργασία στο χώρο εργασίας που περιγράφεται με λόγια και εικόνες. Η Πρότυπη Παραγωγική 
Διαδικασία (Standard Operating Procedure) ή Φύλλο Μεθόδου (Method Sheet) ή Work 
Instruction είναι διάφορες ορολογίες που σημαίνει το ίδιο πράγμα δηλαδή οδηγία εργασίας.  

Το σεμινάριο αυτό είναι οδηγός για την εισαγωγή στην επιχείρηση Οδηγιών Εργασίας (SOPs ή 
Work Instructions). Έχει αναπτυχθεί με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ε-
μπειρία ή που θέλουν να βελτιώσουν την ανάπτυξη οδηγιών εργασίας ώστε να δημιουργούν τις 
απαραίτητες οδηγίες, να ελέγχουν, να διανέμουν, να ανασκοπούν και να επιθεωρούν τις οδηγί-
ες εργασίας της επιχείρησής τους. Γιατί χρειαζόμαστε οδηγίες εργασίας; 

1. Για να είμαστε σύμφωνοι με κάποιες προδιαγραφές 
2. Για ασφαλή και προσεγμένο χώρο εργασίας 
3. Για σταθερότητα / τυποποίηση στις εργασίες 
4. Για τον έλεγχο του κόστους και την μείωσή του 
5. Για τον έλεγχο των εργασιών και των διεργασιών 
6. Για να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα 
7. Για την εκπαίδευση νέων εργαζομένων 

Εάν οι οδηγίες εργασίας λείπουν από τον χώρο εργασίας, δεν ακολουθούνται ή δεν είναι ξεκά-
θαρες, τότε γίνεται πηγή πολλών προβλημάτων και κόστους. 

 

Περιεχόμενα του workshop: 

► Η ανάπτυξη οδηγιών εργασίας 

► Πως αναπτύσουμε μια σωστή οδηγία εργασίας 

► Η φόρμα (format) των οδηγιών 

► Τα διαφορετικά στυλ (τρόποι) των οδηγιών 

Η κατανόηση των παραπάνω θα επιτευχθεί με: 

 Με πρακτικές ασκήσεις για την ανάπτυξη οδηγιών 
εργασίας κατά την διάρκεια του workshop 

 Με παραδείγματα οδηγιών εργασίας και επεξήγηση 

Υλικό Εκπαίδευσης: 

Σημειώσεις του σεμιναρίου 

Τις λύσεις των ασκήσεων 

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για: 

 Υπεύθυνους Διασφάλισης της 
Ποιότητας 

 Υπεύθυνους Παραγωγής 
 Διευθυντές ή Προϊσταμένους 

Τμημάτων 
 Στελέχη επιχειρήσεων 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 

4 ώρες 
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2.3. Process Mapping – Flow Charting (Χάρτης Διεργασίας – Διά-
γραμμα Ροής) 

Οι χάρτες διεργασίας και τα διαγράμματα ροής κάνουν την εργασία εμφανή, βελτιώνει την επι-
κοινωνία και την κατανόηση, και παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους όσους εμπλέ-
κονται στην διεργασία. 

Οι χάρτες χρησιμοποιούνται συχνά για να αποτυπωθεί πως γίνεται η εργασία σε μια επιχείρηση. 
Έτσι, ο χάρτης γίνεται η φωτογραφία του συνδυασμού λειτουργιών, εισερχομένων και εξερχό-
μενων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παρέχει αξία στους πελάτες της. 

Ο χάρτης διεργασίας / διάγραμμα ροής: 

 Εκφράζει την λεπτομερή γνώση της διεργασίας 

 Προσδιορίζει την ροή της διεργασίας και την αλληλεπίδραση μεταξύ των βημάτων της 
διεργασίας 

 Προσδιορίζει πιθανά σημεία ελέγχου 

 Αναγνωρίζει τα βήματα που προσθέτουν αξία (value added steps) 

Καθ’ όλη την διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες θα κάνουν πρακτική εξάσκηση στις τε-
χνικές σε πραγματικές διεργασίες και θα φύγουν από το σεμινάριο με πολλές ιδέες για βελτίω-
ση. 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 

► Τα τρία εργαλεία: 

 Διαγράμματα ροής (Flowcharts) είναι το πιο γνω-
στό εργαλείο για την περιγραφή της ροής των 
διεργασιών 

 Διατμηματικοί χάρτες ροής (Cross-functional pro-
cess maps) που δείχνουν πως οι κύριες διεργασίες 
μιας επιχείρησης μοιράζονται στα διάφορα τμή-
ματα 

 Σχεσιακοί Χάρτες (Relationship Maps) που δεί-
χνουν την σχέση πελάτη-προμηθευτή (customer-
supplier) που υπάρχουν μέσα σε μια επιχείρηση 

► Πως αναγνωρίζουμε τα value-added από τον non-
value added βήματα 

Τα βήματα που ακολουθούμε για να δημιουργήσουμε 
τα παραπάνω διαγράμματα, καθώς και μυστικά και 
σημεία που μπορεί να γίνουν λάθη. 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές εργοστασίων 

 Διευθυντές παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 

Σημειώσεις σεμιναρίου Διάρκεια Workshop: 

4 – 8 ώρες 
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2.4. Στατιστικός Έλεγχος των Διεργασιών (SPC) & Συνεχής Βελ-
τίωση 

Ο Στατιστικός Έλεγχος των Διεργασιών εφαρμόζεται  στις κρίσιμες διεργασίες παραγωγής ή 
ποιότητας ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι: 

 Να παρακολουθούν τις διεργασίες τους κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους ώστε να 
ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων τους από την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας – 
από το να στηρίζονται στον τελικό έλεγχο για να βρουν και να επιλύσουν προβλήματα σε 
διεργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί 
  Να συλλέγουν στοιχεία για το προϊόν ή την διεργασία σε αληθινό χρόνο, ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να επέμβει έγκαιρα και την κατάλληλη στιγμή στην διεργασία  
 Να υπολογίζουν την δυνατότητα των διεργασιών τους ή ακόμη και των προμηθευτών τους 
μέσω των δεικτών δυνατότητας Cp, Cpk και z.  
 Να γνωρίζουν αν μία αύξηση ή μείωση των ελαττωματικών είναι δικαιολογημένη και αν 
οφείλεται σε συνηθισμένες αιτίες ή σε κάτι ασυνήθιστο που συνέβη στην διεργασία τους 
 Να είναι σίγουροι ότι η αύξηση ή η μείωση οφείλεται σε κάποια ειδική αιτία και όχι σε συνη-
θισμένη συμπεριφορά της διεργασίας. Έτσι επιτυγχάνεται ορθολογικότερη αξιοποίηση των 
πόρων της επιχείρησης 
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Σκοπός του workshop είναι: 
Να δώσει στους συμμετέχοντες την γνώση και την πρα-
κτική εξάσκηση (με την χρήση καταπέλτη ή χάρτινου 
ελικοπτέρου) ώστε μετά το workshop να μπορούν: 

 Να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν τα εργαλεία 
του Στατιστικού Ελέγχου των Διεργασιών (Statistical 
Process Control) 
 Να επιλέγουν τα κατάλληλα διαγράμματα για κάθε 
διεργασία 
 Να μπορέσουν να καταρτίσουν πλάνα ελέγχου των 
διεργασιών της επιχείρησής τους 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω θα επιτύχουν: 
 Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα 

τους βοηθήσουν με επιτυχία να ξεκινήσουν τον δρό-
μο προς την συνεχή βελτίωση 

 Να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις διεργασίες τους 

 Απλά και αποτελεσματικά να παρακολουθούν την 
απόδοση των διεργασιών τους 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές εργοστασίων 

 Διευθυντές παραγωγής 

 Μηχανικούς παραγωγής 

 Διευθυντές ποιότητας 

 Υπεύθυνους ποιότητας 

 Ελεγκτές ποιότητας 

 Εργοδηγούς παραγωγής  

 Εργοδηγούς συντήρησης 

 Χειριστές μηχανημάτων παρα-
γωγής 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
 Βιβλίο για τον Στατιστικό Έλεγχο των Διεργασιών 
 CD που περιέχει προγράμματα στατιστικού ελέγχου 

για Microsoft Excel 
 Σημειώσεις σεμιναρίου Διάρκεια Workshop: 

16 ώρες 
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2.5. FMEA – Για την διαχείριση του Κινδύνου 

Το FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ξεκίνησε από την NASA στις πρώτες αποστολές των 
διαστημικών πυραύλων στην σελήνη και αργότερα έγινε το κύριο εργαλείο για την ανάλυση 
του κινδύνου (Risk Management) και την ανάλυση της ασφάλειας στην εργασία. 
 
Το FMEA είναι μία συστηματική μέθοδος για την αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων 
(Risks) στο προϊόν ή στις υπηρεσίες πριν αυτά εμφανιστούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
την εκτίμηση του κινδύνου σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Βοηθά στην ιεράρ-
χηση των διορθωτικών ενεργειών και τον προγραμματισμό τους. 
 
Το FMEA δεν χρησιμοποιεί πολύπλοκη στατιστική ή άλλα πολύπλοκα εργαλεία, αλλά ένα απλό 
πίνακα όπως αυτόν που φαίνεται παρακάτω. Παρόλα αυτά αποφέρει σημαντικά κέρδη στις 
επιχειρήσεις ή βοηθά να αποτρέψει κόστη παραγωγής ή λάθη οποιασδήποτε διεργασίας που 
δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε. 

 
Απαιτείται για την διαχείριση των κινδύνων από τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 
14001:2015 που θα εκδοθούν το 2015. 
Το σεμινάριο μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρίας σας. Εκτός από την 
εκπαίδευση, η SOLUTIONS μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση του FMEA στην επιχείρησή σας, 
είτε για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών είτε για την υπάρχουσα παραγωγική δια-
δικασία. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Υπεύθυνους Ποιότητας 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
► Ο σκοπός του FMEA 
► Τι είναι το FMEA 
► Τα είδη του FMEA (Design FMEA, Process FMEA, System 

FMEA 
► Τα 10 βήματα ενός  FMEA. Περιλαμβάνει: 

 Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση πιθανών τρόπων αποτυ-
χίας της διεργασίας που εξετάζεται 

 Εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων της αποτυχίας, 
της πιθανότητας να συμβεί και της δυνατότητας διάγνωσης 
(είτε της αιτίας είτε των επιπτώσεων) 

 Υπολογισμός του κινδύνου (Risk Priority Number) 

 Μέτρα μείωσης του κινδύνου 

 Κλίμακες βαθμολόγησης και συμβουλές δημιουργίας προ-
σαρμοσμένης κλίμακας 

► Πως φτιάχνουμε την ομάδα (διατμηματική ή όχι) που θα 
υλοποιήσει το FMEA 

► Παραδείγματα και Case Studies 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 

2 – 4 ώρες 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 
Σχετικά βιβλία (στα Αγγλικά) 
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2.6. Επτά Εργαλεία Ποιότητας για Συνεχή Βελτίωση 

Η συνεχής βελτίωση είναι ο στόχος της επίκαιρης επανάστασης στην ποιότητα (ISO 9001)αλλά 
και σε όλα τα συστήματα διαχείρισης (ISO 14001, ISO 18001, κοκ). Για να γίνουν ανταγωνιστι-
κές οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν τις καθημερινές εργασίες, τα συστήματα διαχείρι-
σης, την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, το κόστος λειτουργίας και γενικότερα τους 
δείκτες απόδοσης της λειτουργίας 
 
Το σεμινάριο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να εμπεδώσουν τα εργαλεία που 
θα τους βοηθήσουν να πετύχουν την λύση χρόνιων προβλημάτων και αύξηση της παραγωγι-
κότητας τους. Η γραφική απεικόνιση των δεδομένων, βοηθάνε στον εντοπισμό της μεταβλη-
τότητας, την ιεράρχηση των προβλημάτων, την παρακολούθηση και την επιβεβαίωση της 
βελτίωσης που επιτεύχθηκε. 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 

Τα επτά βασικά εργαλεία της ποιότητας: 

► Διάγραμμα Ροής 

► Διάγραμμα Pareto 

► Διάγραμμα Διασποράς 

► Διάγραμμα Έλέγχου 

► Run Chart 

► Ιστόγραμμα 

► Διάγραμμα Ishikawa (Ψαροκόκαλο) 

Που χρησιμοποιείται το κάθε εργαλείο 

Ωφέλη του κάθε εργαλείου 

Πως δημιουργείται το κάθε εργαλείο 

Παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής του κάθε 
εργαλείου 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 

Σημειώσεις σεμιναρίου 

Διάρκεια Workshop: 

4 – 8 ώρες 
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2.7. Six Sigma Fundamentals Course - Process Improvement 
Methodology 

Τι είναι το Six Sigma; Ένας τρόπος να βελτιωθούν οι διεργασίες της εταιρίας σας. Το Βασικό Σε-
μινάριο διδάσκει στους συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες του Έξι Σίγμα, την μεθοδολογία και 
τα εργαλεία ώστε να μπορούν να ολοκληρώνουν ένα έργο βελτίωσης (improvement project). 
Η κατανόηση των εργαλείων αυτών θα επιτευχθεί με συνεχείς ασκήσεις (με την χρήση κατα-
πέλτη και χάρτινου ελικοπτέρου) ώστε όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν το σεμινάριο να 
μπορούν να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν αμέσως στην καθημερινή τους εργασία. 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
Τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές του έξι σίγμα: 
Paretto charts, Process Mapping, Υπολογισμός της Ικανό-
τητας της Διεργασίας, Υπολογισμός της αξιοπιστίας των 
μετρήσεων, Cause & Effect Diagrams, Μέθοδοι Poke 
Yoke, Δημιουργία Μεθόδων Εργασίας, Control Plans και 
FMEA 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Διάρκεια Workshop: 

4 – 8 ώρες 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 
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2.8. Πρόγραμμα Ασφαλούς Συμπεριφοράς για την Αποφυγή Ατυ-
χημάτων 

Έχει διαπιστωθεί από στατιστικές μελέτες ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων οφείλεται στην 
συμπεριφορά των εργαζομένων, δηλαδή σε ανασφαλείς ενέργειες, ή σε ανασφαλείς συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν από ανασφαλείς ενέργειες. 
 
Το σεμινάριο αυτό δίνει έμφαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς στον τρόπο εργασίας ώστε να 
μειωθούν οι ανασφαλείς ενέργειες των εργαζομένων. 
 
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται πολλές μελέτης περίπτωσης (εικόνες και video από ατυχήμα-
τα) για την εμπέδωση και συζήτηση στα θέματα ασφάλειας 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
 Ποιές είναι οι πραγματικές αιτίες που προκαλούν τα 

ατυχήματα 
 Επιπτώσεις των ατυχημάτων 
 Αιτίες των ατυχημάτων 
 Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την συνείδηση της 

ασφάλειας στους εργαζόμενους 
 Ποιος είναι ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας (ή του 

Υπεύθυνου Ασφάλειας) 
 Ποια είναι τα κυριότερα εργαλεία της διοίκησης για 

τα θέματα της ασφάλειας 
 Επιθεωρήσεις ασφάλειας 
 Η τέχνη της πειθούς 
 Πως εμπλέκουμε τους εργαζόμενους στα θέματα 

ασφάλειας 
 Διευρεύνηση των ατυχημάτων 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 

Διάρκεια Workshop: 

4 – 8 ώρες 
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2.9. Εκτίμηση του Κινδύνου – Ασφάλεια στην Εργασία 

Έχει διαπιστωθεί από στατιστικές μελέτες ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων οφείλεται στην 
συμπεριφορά των εργαζομένων, δηλαδή σε ανασφαλείς ενέργειες, ή σε ανασφαλείς συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν από ανασφαλείς ενέργειες. 
 
Το σεμινάριο αυτό δίνει έμφαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς στον τρόπο εργασίας ώστε να 
μειωθούν οι ανασφαλείς ενέργειες των εργαζομένων. 
 
Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται πολλές μελέτης περίπτωσης (εικόνες και video από ατυχήμα-
τα) για την εμπέδωση και συζήτηση στα θέματα ασφάλειας 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο αυτό είναι δομημένο σε μελέτες πε-
ρίπτωσης (κείμενο ή video) δραστηριοτήτων ή α-
τυχημάτων (μικρών ή μεγάλων) και μέσα από αυ-
τές περιγράφονται τα παρακάτω: 
 Γιατί μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και γιατί δεν 

θέλουμε να έχουμε ατυχήματα; 
 Ποιές είναι οι πραγματικές αιτίες που προκα-

λούν τα ατυχήματα; (πάντως δεν είναι η απρο-
σεξία του εργαζόμενου) 

 Τι είναι το Risk Management; 
 Πως αναγνωρίζουμε τους κινδύνους στον ερ-

γασιακό μας χώρο; 
 Πως αξιολογούμε / υπολογίζουμε την επικινδυ-

νότητα (risk); 
 Τι μέτρα λαμβάνουμε για την μείωση ή τον έ-

λεγχο (control) των κινδύνων; 
 Πως ιεραρχούμε ποια μέτρα θα πάρουμε πρώ-

τα; 
 Ποια είναι η ιεραρχία των μέτρων μείωσης των 

κινδύνων ή του ελέγχου τους; 
 Τι είναι τα συστήματα διαχείρισης της επαγγελ-

ματικής υγείας και ασφάλειας; Και πως μας 
βοηθάνε στον έλεγχο των κινδύνων; 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Διάρκεια Workshop: 

4 – 8 ώρες 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 
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2.10. Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών 

Τα ανυψωτικά (περονοφόρα, παλετοφόρα, γερανογέφυρες, εξέδρες εργασίας) είναι εργαλεία 
που μας βοηθάνε να είμαστε παραγωγικοί και να εκτελούμε εργασίες ανύψωσης και μεταφο-
ράς φορτίων που είναι αδύνατο να γίνουν μόνο με την ανθρώπινη δύναμη. Όμως, η χρήση του 
απαιτεί γνώση του ασφαλούς χειρισμού τους και τον ασφαλή χειρισμό των φορτίων. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

Με την χρήση μελετών περίπτωσης (εικόνες και video), να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τους 
κινδύνους των ανυψωτικών μηχανημάτων και τα μέτρα που πρέπει να λάβει για να διασφαλι-
στεί η ασφαλής χρήση τους στο χώρο εργασίας. 

 

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 

Οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της χρή-
σης των ανυψωτικών μηχανημάτων και τα μέτρα ασφαλείας 
που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

Τα χαρακτηριστικά και η φυσική των ανυψωτικών μηχανη-
μάτων: 

 Κατανόηση των πληροφοριών που αναγράφονται στα 
ανυψωτικά μηχανήματα και η σχέση τους με την ασφά-
λεια 

 Κατανόηση των βασικών διαστάσεων των ανυψωτικών 
μηχανημάτων που επηρεάζουν την ασφάλεια 

 Κατανόηση των δυνάμεων που προκαλούν τις ανατρο-
πές στα ανυψωτικά, συμπεριλαμβανομένου του «τριγώ-
νου σταθερότητας» για τα περονοφόρα 

Έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πριν από το ξεκί-
νημα της βάρδιας: 

 Κατανόηση του σκοπού και της σημασίας του ελέγχου 
της καλής (ασφαλούς) λειτουργίας των ανυψωτικών μη-
χανημάτων πριν από το ξεκίνημα της βάρδιας 

 Βασική κατανόηση των θεμάτων/ελέγχων που καλύπτο-
νται κατά την διάρκεια των ελέγχων πριν το ξεκίνημα 
της βάρδιας 

 Εξοικείωση των χειριστών με την λίστα ελέγχου και τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνονται για να διασφαλιστεί η 
ασφαλής λειτουργία σε περίπτωση παρουσίασης κά-
ποιου προβλήματος/βλάβης 

Διαχείριση φορτίου: 

 Κατανόηση των παραγόντων για την ασφαλή ανύψωση 
των φορτίων 

 Κατανόηση των διαδικασιών ασφαλούς για την διακίνη-
ση των φορτίων 

 Κατανόηση του κέντρου βάρους των φορτίων και την 
κατανόηση του διαγράμματος φορτίων 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργα-
ζόμενους που χειρίζονται ανυψωτικά 
περονοφόρα, παλετοφόρα, γερανο-
γέφυρες, εξέδρες εργασίας): 

Χειριστές περονοφόρων 

Χειριστές παλετοφόρων 

Χειριστές γερανογεφυρών 

Χειριστές εξέδρας εργασίας 

Τεχνικού Ασφαλείας 

Συντηρητές 

Ηλεκτρολόγους 

Διάρκεια: 

2 – 4 ώρες ανά τύπο μηχανήματος (πε-
ρονοφόρα, παλετοφόρα, γερανογέφυ-
ρες, εξέδρες εργασίας) 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχο-
ντες: 

Σημειώσεις σεμιναρίου 
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2.11. Ασφαλής Λειτουργία Ατμολεβήτων & Τρόποι Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 

Οι ατμολέβητες χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για διάφορες ανάγκες της παραγωγικής 
διαδικασίας (αποστείρωση, παστερίωση, θέρμανση, κ.α), αλλά και για κλιματισμό μεγάλων 
χώρων (θέρμανση, αύξηση υγρασίας, κλπ). Η λειτουργία τους είναι απλή αλλά, υπό προϋποθέ-
σεις, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Επίσης, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

Με την χρήση μελετών περίπτωσης (εικόνες και video), να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος την 
ασφαλή λειτουργία του ατμολέβητα, τους απαραίτητους χειρισμούς για την ασφαλή λειτουρ-
γία τους, τους τρόπους αντιμετώπισης συνηθισμένων προβλημάτων του ατμολέβητα και του 
δικτύου ατμού, και τους τρόπους σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 

 Είδη ατμολεβήτων, μειονεκτήματα & πλεονεκτή-
ματα για κάθε είδος 

 Ατμός, ποιότητα ατμού, ιδιότητες και χρήσεις 

 Βασικά μέρη του λεβητοστασίου 

 Λειτουργία ατμολέβητα και πιθανά προβλήματα 
(π.χ. υδραυλικό πλήγμα, κακή ποιότητα ατμού, με-
γάλη αγωγιμότητα, κ.α.) και τρόποι αντιμετώπισης 
τους 

 Ασφαλιστικές διατάξεις, δοκιμές και έλεγχος 

 Εξαρτήματα λεβητοστασίου (ασφαλιστικές βάνες, 
κλπ), λειτουργία και έλεγχος 

 Επεξεργασία νερού τροφοδοσίας του ατμολέβητα 

 Στρατσώνα, γιατί, κάθε πότε, αυτοματισμοί 

 Ατμοπαγίδες, λειτουργία των διαφόρων τύπων, 
έλεγχος της καλής λειτουργίας τους με διάφορες 
μεθόδους 

 Τροφοδοσία καυσίμου (Gas Train) και ασφαλιστι-
κές διατάξεις 

 Ασφαλές ξεκίνημα και σταμάτημα του ατμολέβη-
τα, συντήρηση και έλεγχοι 

 Πιθανοί κίνδυνοι και πως θα τους αποφύγουμε 

 Μέθοδοι και/ή εξοπλισμός για την εξοικονόμηση 
ενέργειας 

 Απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμε-
νους που εμπλέκονται στην λειτουργία του 
ατμολέβητα όπως: 

 Θερμαστές 

 Υδραυλικοί 

 Ηλεκτρολόγοι 

 Συντηρητές 

 Χημικοί 

 Συντηρητές 

 Εργοδηγοί συντήρησης 

 Μηχανικοί συντήρησης 

Διάρκεια: 

16 ώρες Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 

Σημειώσεις σεμιναρίου και videos 
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2.12. Φόρτωση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)  

Η Ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή οδηγία για την φόρτωση, μεταφο-
ρά και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων για την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων σε 
αυτή, δηλαδή του μεταφορέα, του οδηγού του οχήματος, του υπεύθυνου φόρτωσης και εκ-
φόρτωσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων, του συμβούλου ασφάλειας της μεταφοράς, κλπ., 
τα απαραίτητα έγγραφα και εξοπλισμό για την μεταφορά και την εκπαίδευση όλων των ε-
μπλεκομένων. 

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι: 

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την ταξινόμηση και τις κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευ-
μάτων, τις ετικέττες και πινακίδες κινδύνου, τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν κατά την 
διάρκεια της φόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων στα εμπορεύματα, στο όχημα και στον 
οδηγό του μεταφορέα και τις ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 

 Νομοθετικό πλαίσιο 

 Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων 

 Κλάσεις επικίνδυνων υλικών 

 Ετικέττες και πινακίδες κινδύνου 

 Γενικές διατάξεις συσκευασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων διατάξεων για  δεξαμενές,  δεξαμενές-
εμπορευματοκιβώτια,  βυτιοφόρα οχήματα, κ.λπ 

 Πληροφορίες του εγγράφου μεταφοράς 

 Χειρισμός και αποθήκευση 

 Πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση 

 Έγγραφα οχήματος και πιστοποιητικά μεταφοράς 

 Ενέργειες στην περίπτωση ατυχήματος ή κινδύνου 

 Εξοπλισμός προσωπικής και γενικής προστασίας για 
ενέργειες αντιμετώπισης γενικών ή ειδικών κινδύνων 
που πρέπει να βρίσκεται στο όχημα σύμφωνα με το 
τμήμα 8.1.5 της Συμφωνίας ADR 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργα-
ζόμενους και στελέχη που είναι υ-
πεύθυνοι για φόρτωση επικίνδυ-
νων εμπορευμάτων: 

 Στελέχη και εργαζόμενοι υπεύ-
θυνοι για την φόρτωση 

 Υπεύθυνος Αποθήκης 

 Υπεύθυνος Logistics 

 Υπεύθυνος Supply Chain 

 Υπεύθυνοι ποιότητας 

 Τεχνικός ασφάλειας 

Διάρκεια: 

4 – 8 ώρες 

Υλικό: 

Σημειώσεις σεμιναρίου 

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης 
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2.13. Απαιτήσεις νέας οδηγίας για Ορθή Διανομή Φαρμάκων  

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κατευθυντήριες γραμμές για την 
ορθή πρακτική διανομής φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κανα-
τάλωση (Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Hu-
man Use 2013/C 68/01), και αντικαθιστούν τις ισχύουσες στις 9 Σεπτεμβρίου 2013. 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της νέας κατευθυντήριας γραμμής ώστε να 
μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της διανομής, 
τα εργαλεία για την διαχείριση του κινδύνου, τις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και τον εξο-
πλισμό, την ορθή διανομή των προϊόντων, την διαχείριση των υπεργολάβων, κλπ. 

 

 

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου: 

 Ιστορικό των GDPs και νομοθεσία 

 Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 

 Μεθοδολογίες διαχείρισης του κινδύνου 
(risk management) 

 Απαιτήσεις για το προσωπικό και του υ-
πεύθυνου ποιότητας (Responsible Person) 

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αποθή-
κευσης των φαρμακευτικών προϊόντων 

 Τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας 

 Λειτουργία της ορθής διανομής 

 Χάρτης θερμοκρασίας (Temperature Map-
ping) 

 Διαχείριση των παραπόνων, ανάκληση 
προϊόντων και διαχείριση των νοθευμέ-
νων προϊόντων 

 Διαχείριση των υπεργολάβων 

 Εσωτερικός έλεγχος της ορθής διανομής 

 Απαιτήσεις για την μεταφορά των προϊό-
ντων 

 Brokers (ρόλος και υποχρεώσεις) 

 Γραπτή εξέταση 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους 
και στελέχη φαρμακαποθηκών και φαρμα-
κοβιομηχανιών όπως: 

 Υπεύθυνοι Logistics ή Supply Chain 

 Υπεύθυνοι ποιότητας 

 Διευθυντές και άλλα στελέχη φαρμα-
καποθηκών και φαρμακοβιομηχανιών  

 Στελέχη και εργαζόμενοι υπεύθυνοι για 
την παραλαβή, σήμανση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των φαρμα-
κευτικών προϊόντων 

 Στελέχη υπεύθυνα για την ανάθεση σε 
υπεργολάβους μέρος των δραστηριοτή-
των και την διαχείρισή τους 

Υλικό: 

Σημειώσεις σεμιναρίου 

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 

4 – 8 ώρες 
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2.14. Root Cause Analysis 

Είναι συνηθισμένο, είτε από έλλειψη των κατάλληλων εργαλείων είτε από έλλειψη επαρκών 
στοιχείων ή και από έλλειψη και των δύο, να διερευνώνται τα συμβάντα επιφανειακά. Έτσι, τα 
συμβάντα επαναλαμβάνονται. Τα συμβάντα μπορεί να είναι ελαττώματα στα προϊόντα, ατυχή-
ματα ή παρ’ ολίγο ατυχήματα, λάθη τιμολόγησης στο λογιστήριο, κοκ. 
 
Η Ανάλυση για την Πραγματική Αιτία (Root Cause Analysis) και η Διερεύνηση Συμβάντος (Inci-
dent Investigation) είναι μια δομημένη μεθοδολογία που βοηθά στο να διορθωθούν επαναλαμ-
βανόμενα συμβάντα. 
 
Στο σεμινάριο αυτό εμπεδώνονται η μεθοδολογία και τα εργαλεία για την διερεύνηση και ανά-
λυση των συμβάντων, την αναγνώριση των πραγματικών αιτιών, την καταγραφή των ευρημά-
των, καθώς και τον καθορισμό των κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών ώ-
στε να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων συμβάντων. 
 
Η κατανόηση των εργαλείων αυτών θα επιτευχθεί με ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης από 
προβλήματα ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία ή παραδείγματα από ατυχήματα στον 
εργασιακό χώρο (σενάρια πραγματικών συμβάντων με προβολή videos). 
 
Το υλικό του σεμιναρίου διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας (δηλαδή εάν ε-
πιθυμεί βελτίωση στην ποιότητα ή βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας). 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
Τα παρακάτω περιεχόμενα του σεμιναρίου έχουν σκοπό 
να μεταδώσουν στους συμμετέχοντας την μεθοδολογία 
(θεωρητικό μέρος) και την πρακτική εμπειρία (μελέτες 
περίπτωσης και ασκήσεις) ώστε μετά το workshop να 
μπορούν: 
► Να εφαρμόζουν μεθοδολογίες διερεύνησης συμβά-

ντων και συλλογής των κατάλληλων στοιχείων (Inci-
dent Investigation) 

► Να χρησιμοποιούν αποδοτικά τα εργαλεία και τις 
τεχνικές: Process Mapping, FMEA, Cause & Effect Di-
agrams και τα 5 Γιατί (5 Why’s) 

► Να εντοπίζουν την κύρια αιτία (root cause) που προ-
καλεί το συμβάν / πρόβλημα 

► Να εντοπίζουν την μια ή περισσότερες συμβάλλου-
σες ή δευτερεύουσες αιτίες (contributory causes) που 
συνέβαλαν στο συμβάν/πρόβλημα, αλλά που από 
μόνες τους δεν προκάλεσαν το συμβάν/πρόβλημα 

► Να καταγράφουν και να επικοινωνούν τα ευρήματα 
και τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες μέσω της 
Αναφοράς Συμβάντος (Incident Reporting) σε όλα τα 
τμήματα της εταιρίας 

Το workshop απευθύνεται σε: 

 Διευθυντές Εργοστασίων 

 Διευθυντές Παραγωγής 

 Τεχνικούς Διευθυντές 

 Διευθυντές Τμημάτων 

 Μηχανικούς Παραγωγής 

 Τεχνικούς Ασφαλείας 

 Εργοδηγούς 

Διάρκεια Workshop: 

2 – 4 ώρες 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 
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2.15. Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 
Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι το τελευταίο μέτρο για την προστασία των εργαζομένων 
από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας. Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες κατανοούν τα 
απαιτούμενα ΜΑΠ για κάθε κίνδυνο, την επιλογή του κατάλληλου ΜΑΠ, τα μειονεκτήματα του 
κάθε ΜΑΠ, την σωστή χρήση και συντήρησή τους. 
 

 

Περιεχόμενα Σεμιναρίου: 
Τα παρακάτω περιεχόμενα του σεμιναρίου έχουν σκοπό 
να μεταδώσουν στους συμμετέχοντας την μεθοδολογία 
(θεωρητικό μέρος) και την πρακτική εμπειρία (μελέτες 
περίπτωσης και ασκήσεις) ώστε μετά το workshop να 
μπορούν: 
 Πως αναγνωρίζονται τα κατάλληλα ΜΑΠ στο χώρο 

εργασίας 
 Πως επιλέγουμε τα κατάλληλα ΜΑΠ 
 Περιγραφή των ΜΑΠ για την προστασία του εργαζό-

μενου 
 ΜΑΠ για την προστασία της κεφαλής, των οφθαλ-

μών, της ακοής, του αναπνευστικού συστήματος, 
του σώματος, των άνω και κάτω άκρων 

 Περιορισμοί των ΜΑΠ 
 

Το Workshop απευθύνεται σε: 

 Υπεύθυνους Εγκαταστάσεων 

 Τεχνικούς Ασφάλειας 

 Εργοδηγούς 

 Εργαζόμενους 

Διάρκεια Workshop: 

2 – 4 ώρες 

Υλικό Εκπαίδευσης και Συμμετέχοντες: 
Σημειώσεις σεμιναρίου 
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2.16. Άλλα θέματα για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια 

Τα θέματα για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια για τους εργαζόμενους, μηχανικούς και 
στελέχη είναι τουλάχιστον τα παρακάτω: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥ-
ΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  Η σημασία της συ-
μπεριφοράς των ερ-
γαζομένων στην α-
σφάλεια 

1 - 2 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Ο ρόλος του εργαζόμενου στην 
ασφάλεια, κόστος ατυχημάτων, 
επιπτώσεις ατυχημάτων 

2.  Αναγνώριση των 
κινδύνων στο χώρο 
εργασίας 

2 - 4 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Έννοιες κίνδυνος, επικινδυνότητα, 
έλεγχος επικινδυνότητας, ανα-
σφαλείς ενέργειες, ανασφαλείς 
συνθήκες, αναγνώριση κινδύνων 
στους χώρους εργασίας, ιεραρχία 
των μέτρων μείωσης της επικιν-
δυνότητας 

3.  Ανάπτυξη κουλτού-
ρας ασφάλειας 

2 - 4 Στελέχη των επι-
χειρήσεων 

Τρόποι ανάπτυξης κουλτούρας 
ασφάλειας, ρόλος των στελεχών  

4.  Πυρασφάλεια 2 - 3 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Κατηγορίες πυρκαγιάς και μέσα 
πυρόσβεσης, τρίγωνο της φωτιάς, 
αιτίες πυρκαγιών, ενέργειες κατά-
σβεσης πυρκαγιάς, άσκηση πυρ-
καγιάς 

5.  Ασφαλής εργασία με 
χημικές ουσίες 

2 - 3 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Ασφαλής εργασία με χημικές ουσί-
ες, επιπτώσεις στην υγεία, δελτία 
δεδομένων ασφάλειας προϊόντων, 
σήμανση χημικών, μέσα ατομικής 
προστασίας, κίνδυνοι πυρκαγιάς 
και έκρηξης, αντιμετώπιση διαρ-
ροών, ασφαλής αποθήκευση, α-
ντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

6.  Σήμανση ασφάλειας 1 - 2 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Σήμανση ασφάλειας για διάφο-
ρους κινδύνους στο χώρο εργασί-
ας, είδη σήμανσης 

7.  Θόρυβος 1 - 2 Όλοι οι εργαζόμε-
νοι 

Τι είναι θόρυβος, επιπτώσεις στην 
ακοή, μέσα ατομικής προστασίας, 
μέτρα μείωσης του θορύβου, α-
παιτήσεις της νομοθεσίας 

8.  Διερεύνηση ατυχη-
μάτων (Root Cause 
Analysis) 

2 - 3 Προϊστάμενοι, 
στελέχη της εται-
ρίας 

Μεθοδολογία διερεύνησης ατυχη-
μάτων, κύριες αιτίες (root causes), 
αναφορά συμβάντος και κατάλ-
ληλες διορθωτικές ενέργειες 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥ-
ΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

9.  Απαιτήσεις της Ελλη-
νικής Νομοθεσίας για 
τα θέματα υγείας και 
ασφάλειας 

2 - 3 Προϊστάμενοι, 
στελέχη της εται-
ρίας 

Αναλυτική παρουσίαση των απαι-
τήσεων της ισχύουσας Ελληνικής 
νομοθεσίας για θέματα υγείας και 
ασφάλειας της εργασίας 

10.  Απαιτήσεις των συ-
στημάτων διαχείρι-
σης υγείας και α-
σφάλειας (προτύπου 
OHSAS 18001) 

24 Προϊστάμενοι, 
στελέχη της εται-
ρίας 

Μέσα από μελέτες περίπτωσης 
αναλύονται οι απαιτήσεις των 
προτύπων για την διαχείριση της 
ασφάλειας 

11.  Εσωτερικές επιθεω-
ρήσεις των συστη-
μάτων διαχείρισης 
υγείας και ασφάλειας 
(προτύπου OHSAS 
18001) 

16 Προϊστάμενοι, 
στελέχη της εται-
ρίας 

Προετοιμασία, διεξαγωγή και α-
ναφορά της εσωτερικής επιθεώ-
ρησης, διορθωτικές ενέργειες, 
κλειδιά για την αποτελεσματική 
εσωτερική επιθεώρηση, διεξαγω-
γή εσωτερικής επιθεώρησης στο 
χώρο της εταιρίας, συζήτηση ευ-
ρημάτων και ενέργειες 

12.  Βιομηχανικά αέρια 2 - 3 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Ιδιότητες των βιομηχανικών αερί-
ων, ασφαλής χρήση, Μέσα Ατομι-
κής Προστασίας, συνήθεις κίνδυ-
νοι και μέτρα προφύλαξης 

13.  Ασφαλής χρήση ηλε-
κτρικών εργαλείων, 
εργαλείων χειρός 

1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Συνήθεις κίνδυνοι και μέτρα πρό-
ληψης, έλεγχοι πριν από την χρή-
ση, κατάλληλη χρήση κατάλληλου 
εργαλείου 

14.  Σύστημα άδειας ερ-
γασίας 

1 - 2 Προϊστάμενοι πα-
ραγωγής και συ-
ντήρησης 

Τι είναι, πλεονεκτήματα, πως ε-
φαρμόζεται, σε ποιες περιπτώσεις 

15.  Ασφαλής εργασία σε 
ύψος 

1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Τι είναι εργασία σε ύψος, μέσα α-
τομικής προστασίας, κίνδυνοι και 
μέτρα προφύλαξης 

16.  Ασφαλής εργασία σε 
κλειστούς χώρους 

1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Τι είναι εργασία σε κλειστούς χώ-
ρους, μέσα ατομικής προστασίας, 
κίνδυνοι και μέτρα προφύλαξης 

17.  Θερμές εργασίες 1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Τι είναι θερμή εργασία, άδεια θερ-
μής εργασίας (απαιτήσεις νομοθε-
σίας), κίνδυνοι και μέτρα προφύ-
λαξης 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥ-
ΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

18.  Συγκολλήσεις 1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Συνήθεις κίνδυνοι και μέτρα προ-
φύλαξης, επιλογή κατάλληλων 
μέσων ατομικής προστασίας, σχε-
τικές ασθένειες και ατυχήματα, 
πυροπροστασία κατά την διάρ-
κεια συγκολλήσεων, απαιτήσεις 
εξαερισμού, κίνδυνοι από βιομη-
χανικά αέρια,  

19.  LOTO (Lock Out Tag 
Out), Ασφάλιση - Σή-
μανση 

2 - 3 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Τι είναι, πως εφαρμόζεται, απα-
ραίτητος εξοπλισμός, ποιους κιν-
δύνους προλαμβάνουμε, βασικοί 
κανόνες 

20.  Ασφαλής χρήση κλι-
μάκων (σκάλες) 

1 - 2 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Τύποι κλιμάκων, περιοδικοί έλεγ-
χοι, ασφαλής τοποθέτηση και 
χρήση, 

21.  Ασφαλής εργασία 
υπό τάση 

2 - 3 Προϊστάμενοι και 
εργαζόμενοι συ-
ντήρησης 

Βασικές αρχές ηλεκτρισμού και 
επιπτώσεις στους ανθρώπους, 
εφαρμογή LOTO, όργανα ελέγχου 
και μέτρησης,  ασφαλείς πρακτι-
κές εργασίας, εργασία κοντά σε 
καλώδια υψηλής τάσης, μέσα α-
τομικής προστασίας,  

22.  Ασφαλής χρήση πε-
ρονοφόρων 

2 - 4 Χειριστές περο-
νοφόρων 

Χαρακτηριστικά των περονοφό-
ρων, τρίγωνο σταθερότητας, πλά-
για σταθερότητα, κέντρο φορτίου, 
κέντρο βάρους φορτίου, συνήθεις 
κίνδυνοι και κανόνες για ασφαλή 
χειρισμό. Πρακτική άσκηση. 

23.  Ασφαλής χρήση πα-
λετοφόρων 

2 - 4 Χειριστές παλε-
τοφόρων 

Χαρακτηριστικά των παλετοφό-
ρων, κέντρο φορτίου, κέντρο βά-
ρους φορτίου, συνήθεις κίνδυνοι 
και κανόνες για ασφαλή χειρισμό. 
Πρακτική άσκηση. 

24.  Ασφαλής χρήση εξέ-
δρας εργασίας 

2 - 4 Χειριστές εξέδρας 
εργασίας 

Χαρακτηριστικά των εξεδρών ερ-
γασίας, μέγιστο ασφαλές φορτίο, 
σταθερότητα, συνήθεις κίνδυνοι 
και μέτρα προφύλαξης. Πρακτική 
άσκηση. 

25.  Ασφαλής χρήση γε-
ρανογεφυρών 

2 - 4 Χειριστές γερανο-
γεφυρών 

Χαρακτηριστικά των γερανογε-
φυρών, δέσιμο φορτίου, έλεγχοι 
πριν από την χρήση, συνήθεις κίν-
δυνοι και μέτρα προφύλαξης. 
Πρακτική άσκηση. 
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ΘΥΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

26.  Ασφαλής χρήση ιμά-
ντων και συρματό-
σχοινων για την 
πρόσθεση και μετα-
φορά φορτίων 

2 - 4 Χειριστές γερανο-
γεφυρών 

Ιμάντες και συρματόσχοινα (είδη, 
χρήση, συντήρηση, έλεγχος) 

Υπολογισμός ασφαλούς φορτίου 
εργασίας 

 

27.  Ασφάλεια χώρων με 
εύφλεκτα αέρια και 
σκόνες (ΑΤΕΧ) 

2 - 3 Στελέχη και εργα-
ζόμενοι 

Στελέχη και εργαζόμενοι σε χώ-
ρους ΑΤΕΧ, ποιοι χώροι είναι επι-
κίνδυνοι για πυρκαγιά, τι μέτρα 
πρέπει να λαμβάνουμε για την 
αποφυγή της 
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