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Διά Ζώσης (με φυσική παρουσία)

3 ώρες

Τρόπος 
υλοποίησης, 

διάρκεια

( Νομοθετική υποχρέωση βάσει Ν. 3850/2010 & Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014)

Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

Τεχνικούς Ασφάλειας, Τεχνικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη
Επιχειρήσεων που ανήκουν στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης,
Υπευθύνους Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων
και σε όλους του εργαζόμενους που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά.

Απόκτηση βασικών γνώσεων πυρασφάλειας, οι οποίες απαιτούνται για την
πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών που μπορούν να προκληθούν
σε χώρους επιχειρήσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών
χώρων, κ.λπ.

Ενδεικτική 
Θεματολογία

• Αιτίες & συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς

• Κατηγορίες πυρκαγιάς

• Γενικές οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς

• Συστήματα πυρόσβεσης & πυροπροστασίας

• Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού

• Πυροσβεστική φωλιά, πυροσβεστικός σταθμός, πυροσβεστήρες - κατηγορίες 
& οδηγίες χρήσης

• Σύνθεση & αρμοδιότητες ομάδας πυροπροστασίας

• Εφόσον η εταιρία σας διαθέτει υπαίθριο χώρο και με την προϋπόθεση ότι οι 
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και δεν δημιουργείται όχληση στους 
περίοικους, μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση κατάσβεσης 
εικονικής πυρκαγιάς. Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης 
απαιτούνται 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά διατιθέμενο τύπο.

2 ώρες

Από απόσταση (webinar)
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Εισηγητές Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες της 
Ergonomia με αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο τους και άριστες κριτικές 
επίδοσης.

Εκπαιδευτικό 
υλικό

Με την ολοκλήρωση των περισσότερων σεμιναρίων, αποστέλλονται στους 
συμμετέχοντες οι βασικές πληροφορίες της εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική 
μορφή, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές ανά πάσα ώρα και στιγμή 
και σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένα εγχειρίδια οδηγιών.

Αριθμός 
εκπαιδευόμενων

15 άτομα/ ομάδα εκπαίδευσης

Θεματολογία Η θεματολογία κάθε σεμιναρίου είναι ενδεικτική και υπάρχει η δυνατότητα 
πλήρους προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε συνεργάτη.

Βεβαίωση 
παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, εκδίδεται «Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης» για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Αξιολόγηση 
σεμιναρίων

Μοναδικός μας στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και η ικανοποίηση των 
συνεργατών μας, γι' αυτό και μετά το πέρας των σεμιναρίων αποστέλλεται 
έντυπο αξιολόγησης σε κάθε συμμετέχοντα. Συγκεντρώνουμε όλες τις 
απόψεις και προτάσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη μας για να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς.

Επιδότηση Τόσο οι δια ζώσης όσο και οι εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις δύνανται να 
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Τεχνική 
υποστήριξη

Για τις εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις παρέχεται η απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη και καθοδήγηση σε όσους συνεργάτες τη χρειάζονται.

Μέτρα 
προφύλαξης 

Covid-19

Σε όλες μας τις εκπαιδεύσεις πληρούνται πλήρως οι απαραίτητες 
προυποθέσεις για την προστασία έναντι της Covid-19. Προτεραιότητα μας 
είναι πάντα η ασφάλεια των ανθρώπων μας και η δική σας. 

Με φυσική παρουσία Webinars
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