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ΠΡΟ:
Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ
Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο
Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα
Σει.: 6932078466 - 6972038117
Fax: 211 800 1167
E-mail: info@eepek.gr
URL: www.eepek.gr

 Δθπαηδεπηηθνύο

όισλ ησλ βαζκίδσλ &
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο,
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ
είλαη (ή επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο
 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ – ΓΔ – ΙΔΚ,
θ.ιπ.

Θέμα: «ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ»:
Τπνβνιή
αηηήζεσλ
ΓΩΡΔΑΝ
παξαθνινύζεζεο
θαηλνηόκνπ
επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο 50 σξώλ ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ).
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο
Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ πξνο ηα κέιε ηεο, απεπζύλεη
πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάησ εμ νινθιήξνπ από
απόζηαζε επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο:
Α/Α

Σίηινο:
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ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ
ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Ηκεξνκελία
έλαξμεο:

29/11/2021

Ηκέξεο &
ώξεο
δηεμαγσγήο:
Αζύγρξνλε
κνξθή ζε
πιαηθόξκα

πλνιηθή
δηάξθεηα:

50 ώξεο (4
εβδνκάδεο)

Moodle

Υώξνο
Τινπνίεζεο:

Δμ
απνζηάζεσο
(Δμ
νινθιήξνπ)

Δπηκνξθσηέο:

Γθαβέια ηακαηία
Παπαδάθνο
Γεώξγηνο

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα
ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο &
βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο σο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 21/11/2021 (γηα ηελ
εγγξαθή

ζηελ

Δ.Δ.Π.Δ.Κ.

αθνινπζήζηε

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

ηηο

νδεγίεο

ηεο

ηζηνζειίδαο:

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο
Δ.Δ.Π.Δ.Κ.:
1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη
εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». ηε ζπλέρεηα,
επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην πνπ επηζπκείηε λα
παξαθνινπζήζεηε.
2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ
ΔΔΠΔΚ,

επηιέγνληαο

από

ην

κελνύ:

Η

Έλσζε



Εγγραθή

ή

ηο

ζύνδεζμο

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1.
Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης».

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην
πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό
ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodosmelwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
Εκεί, και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κηθξήο δηάξθεηαο πνπ έρσ
επηιεγεί λα παξαθνινπζήζσ ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ
ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).
ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική
επιζηολή. Οθείλεηε να ενημερώνεζηε ο καθένας μόνος ηοσ ζας για ηην επιλογή
ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο
εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην).

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: 21/11/2021
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ:
❖

Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ ζην πξόγξακκα είλαη ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ.

❖

Θα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο

αηηήζεηο.

❖

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ αηηήζεσλ, ζα επηιεγνύλ νη πξώηνη

500 εθπαηδεπηηθνί – κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά, κε επζύλε ηεο
Δπηηξνπήο Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
❖

Η επηινγή ησλ επηκνξθνύκελσλ γίλεηαη σο εμήο: πξνεγνύληαη όζνη δελ έρνπλ

παξαθνινπζήζεη

άιια

ΓΩΡΔΑΝ

επηκνξθσηηθά

ζεκηλάξηα

ηεο

ΔΔΠΔΚ

ή

έρνπλ

παξαθνινπζήζεη ηηο ιηγόηεξεο ώξεο.
 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο
επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
Όιεο

νη

βεβαηώζεηο

αλαξηώληαη

ζην

πξνθίι

ησλ

κειώλ

ηεο

ΔΔΠΔΚ

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε
πξνγξάκκαηνο.
 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ηνπο εκεξνκελία.

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε:
Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:



Να κειεηνύλ ην επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο.



Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο.



Να ζπγγξάςνπλ θαη λα αλαξηήζνπλ κία ηειηθή εξγαζία κεγέζνπο 500 πεξίπνπ ιέμεσλ θαη λα
ηελ αλαξηήζνπλ ζηελ πιαηθόξκα moodle.



Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαησκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεσλ) ζε 1 εξγαζία
ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - αθήλεηα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:
www.eepek.gr & 6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο).
Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Λιόβας

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα**
***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ***

92ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ δηάξθεηαο 50 σξώλ
Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ),
ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο
ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη
εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
«ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ»,
δηάξθεηαο 50 σξώλ.
Σν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ
νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε
Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ.
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΓΔ, ζε ηειέρε
δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ ρνιώλ (Θεηηθώλ,
Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε
άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην
επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ησλ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ.
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
θνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εκπεδώζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, λα αληηκεησπίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
Πξνηύπσλ ISO 9001 (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη ISO 21001 (πζηήκαηα δηαρείξηζεο
γηα Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο) κε έκθαζε ζηελ αμηνιόγεζε θηλδύλσλ θαη επθαηξηώλ θαη λα
απνθηήζνπλ ηελ απαηηνύκελε θνπιηνύξα γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
πνηόηεηαο.
ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ:
Α. Σε επίπεδο γνώζεων:
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Αληηιεθζνύλ βαζηθέο έλλνηεο γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο

2. Αληηιεθζνύλ βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο
3. Καηαλννύλ ηε λέα δνκή Πξνηύπσλ (High Level Structure) θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο
4. Αληηιεθζνύλ ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Δθαξκόδνπλ κία κέζνδν γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε θηλδύλσλ θαη επθαηξηώλ
ζε έλαλ Οξγαληζκό όπσο κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα
2. Καηαλννύλ ηελ θνπιηνύξα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο κε έκθαζε ζηε
ζπλερή βειηίσζε
3. Έρνπλ ηα βαζηθά εθόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ISO 9001 (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη ISO 21001
(πζηήκαηα δηαρείξηζεο γηα Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο)
Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα:
1. Έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξεζηκόηεηα ηεο θαζηέξσζεο ελόο ζπζηήκαηνο

δηαρείξηζεο πνηόηεηαο αθνύ ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηα νθέιε ηεο.
2. Δπηδηώθνπλ ηε ζπλερή βειηίσζε

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
1ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Βαςικζσ ζννοιεσ διαχείριςησ ποιότητασ
2ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Παρουςίαςη των Διεθνών Προτφπων ISO 9001 και ISO 21001
3ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Συνεχήσ βελτίωςη/ Αναγνώριςη και αξιολόγηςη κινδφνων και ευκαιριών
4ε Δλόηεηα - Δβδνκάδα: Υλοποίηςη τελικήσ εργαςίασ

Βηνγξαθηθό Δθπαηδεπηώλ:
Οη εηζεγεηέο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξάκκαησλ είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη
Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα
Βίνπ Μάζεζεο:

Γθαβέια ηακαηία
Απόθνηηε
Μεηζόβηνπ

ηεο

ρνιήο

Πνιπηερλείνπ

Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ
(2003).

Κάηνρνο

Δζληθνύ

Μεηαπηπρηαθνύ

Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή «Δπηζηήκε
θαη Σερλνινγία Τιηθώλ» (2006). Γηδάθησξ Υεκηθόο Μεραληθόο
ηνπ ΔΜΠ (2009). Δίλαη εκπεηξνγλώκνλαο θαη αμηνινγήηξηα ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) από ην 2013. Έρεη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία

σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο,

ζε

δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε από ην 2006. Δίλαη εξγαζηεξηαθόο
ζπλεξγάηεο ηεο Αλώηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο από ην 2011
έσο ζήκεξα, ήηαλ εξγαζηεξηαθόο θαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ ΣΔΙ Αζελώλ γηα ηα
αθαδεκατθά έηε 2016-2017 θαη 2017-2018. Αθαδεκατθόο ππόηξνθνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο
Αηηηθήο από ην 2019 έσο ζήκεξα. Ωο πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ έρεη εκπεηξία ζε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνπο ηνκείο ησλ πιηθώλ, ηεο ρεκείαο, ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο
θαη ηεο δηαρείξηζεο πνηόηεηαο από ην 2003. Δίλαη κέινο ηεο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο
ζεκάησλ Τπνδνκώλ Πνηόηεηαο (ΔΔΔ-ΤΠ) ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο από ην 2014
έσο ζήκεξα (πξώελ Μόληκε Δπηηξνπή Θεκάησλ Σππνπνίεζεο Πηζηνπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ηεο νπνίαο ήηαλ κέινο από ην 2009 έσο ην
2012). Έρεη ζπκκεηνρή ζε πιήζνο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Σν ζπγγξαθηθό ηεο έξγν
απνηειείηαη από ελλέα δεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά, δύν θεθάιαηα ζε
ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη εηθνζηεπηά δεκνζηεύζεηο ζε πξαθηηθά Διιεληθώλ θαη Γηεζλώλ ζπλεδξίσλ.
( matina.gkavela@gmail.com )
Παπαδάθνο Γεώξγηνο
Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΔΜΠ ζηνλ Σνκέα Ππξεληθήο Σερλνινγίαο,
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
κε ζέκα ηελ «αθηηλνπξνζηαζία θαη αζθάιεηα ξαδηελεξγώλ πεγώλ». Έρεη
επαγγεικαηηθή

εκπεηξία

παξνρήο
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ζπκβνπιώλ

γηα

ζέκαηα

αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία (εμεηδίθεπζε ζηελ αθηηλνπξνζηαζία), γηα
ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη κεηξνινγίαο
θαη γηα ζέκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε θηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο.
Πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ, εηζεγεηήο ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ. Δπηκειεηήο ηεο Δηδηθήο
Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ζεκάησλ Τπνδνκώλ Πνηόηεηαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη εθπξόζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ.
ζε επηηξνπέο ηνπ ΔΛΟΣ (ΣΔ 56 «Αμηνιόγεζε ηεο πκκόξθσζεο» & ΣΔ 75 «Πξνζηαζία ηνπ
αλζξώπνπ
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πεδία»)

θαη

κέινο,

σο

αλεμάξηεηνο

εκπεηξνγλώκνλαο, ηεο ΔΛΟΣ ΣΔΣ 16/ΟΔ 6 «Γηαρείξηζε ηεο δηαθηλδύλεπζεο θαη ζπζηήκαηα

δηαρείξηζεο». Μέινο ηνπ κεηξώνπ νξνινγηθήο επαιήζεπζεο ηνπ ΔΛΟΣ. Δίλαη εηζεγεηήο γηα
ζεκηλάξηα από ην 2015, εηδηθόηεξα ζηα αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα δνθηκώλ θαη
δηαθξηβώζεσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ISO/IEC 17025, ηε κεηξνινγία θαη ηηο
ηερληθέο αμηνιόγεζεο θηλδύλνπ (IEC 31010).
( papadng@gmail.com )
Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Γθαβέια ηακαηία ( matina.gkavela@gmail.com )

