
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης µε τίτλο « ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

 
Το Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης του «Αλεξάνδρειου» Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

της Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικοθεραπείας της 

ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ και το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ 

– ΝΠ∆∆), αυτοχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης µε τίτλο « ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Το πρόγραµµα εκπονήθηκε µε την επιστηµονική συνεργασία των παρακάτω φορέων: 

• Dept of Public Health Sciences, Division of Occupational & Environmental Medicine – Karolinska 

Institute, Sweden 

• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ – ΝΠΙ∆)  

 

Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό ∆ια 

βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης),  όπως προβλέπεται από το νόµο 3369 Α΄171/06-07-05 

«Συστηµατοποίηση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το νόµο 3879 Α΄163/21-09-10 

«Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 

 Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προγράµµατος  ακολουθεί τον κανονισµό λειτουργίας του Ι∆ΒΕ 

ΑΤΕΙΘ και τις γενικές αρχές λειτουργίας αυτού,  βάσει της  ΥΑ/Β΄1179/17-06-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου ∆ια 

Βίου Εκπαίδευσης (Ι.∆.Β.Ε.) στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», και της ΥΑ/ Β΄2302/11-11-08 

«Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας αυτών για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των 

υποψηφίων για εκπαίδευση σε Προγράµµατα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης» (http://idve.teithe.gr). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το Πρόγραµµα οδηγεί σε Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Εκπαίδευσης   

µε τίτλο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Επιστηµονικός (Ακαδηµαϊκός) Υπεύθυνος: Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλής (∆ιευθυντής Ι∆ΒΕ-ΑΤΕΙΘ) 

Αναπληρωτής: Αν. Καθηγητής Θεόδωρος Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ – ∆ΕΠ Ιατρικής Σχολής 

∆ΠΘ)  

 

Επιστηµονικό Πεδίο    : Επιστήµες Υγείας 

Υλοποίηση                   : Ακαδηµαϊκό έτος  2012-2013 

Έναρξη Προγράµµατος: 4
η
  Μαρτίου 2013 

∆ιάρκεια του Προγράµµατος: 8 Εβδοµάδες  

Σύνολο Ωρών : 181  

Σύνθεση ωρών και φόρτου εργασίας: (θεωρία – οµαδικές εργασίες/µελέτες – επιδείξεις – επισκέψεις – τεστ 

– γραπτές εργασίες - εξετάσεις – εσωτερική αξιολόγηση) 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 14 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ 
 

• Φυσιολογία – Επίδραση της Εργασίας στο Ανθρώπινο σώµα  

• Επιστήµη της Εργονοµίας – Εργονοµικοί Παράγοντες 

• Επαγγελµατική Εµβιοµηχανική – Μέθοδοι Αξιολόγησης 

• Εργονοµική Ανάλυση  

• Εργονοµικές Παρεµβάσεις   

• Τοµείς Ασφάλειας της Εργασίας  

• Υγιεινή και Ασφάλεια του εργατικού δυναµικού 

• Περιβαλλοντική προστασία - ∆ιαδικασίες ελέγχου και 

επιθεώρησης του χώρου εργασίας 

 

Τα αντικείµενα εκπαίδευσης του κάθε Θεµατικού Πεδίου, είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Ι∆ΒΕ 

(http://idve.teithe.gr ) 

 

Αριθµός καταρτιζοµένων: 30 άτοµα για τον πρώτο κύκλο  



 

Γλώσσες ∆ιδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική 

 

Κόστος συµµετοχής: 600 euro  

 

Κριτήρια Επιλογής των Υποψηφίων:  

 

• Πτυχίο Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Φυσικοθεραπείας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής 

και  Επιστήµης Φυσικής Αγωγής  & Αθλητισµού) 

• Να µη συµµετείχε σε παρόµοιο πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης άλλου ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίου τα 

προηγούµενα 2 χρόνια. 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής, βεβαιωµένη µε αντίστοιχους τίτλους Γλωσσοµάθειας επιπέδου C1 – 

C2  

• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ∆ιαδικτύου   

 

Β) Υποβολή Αιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Ι∆ΒΕ 

(http://idve.teithe.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail “ idve@teithe.gr “ µε 

την επισήµανση ως θέµα « Π∆ΒΕ – ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ», έως τη 11
η
 Ιανουαρίου 2013. Μετά την ηµεροµηνία 

αυτή, οι υποψήφιοι θα κλιθούν να καταθέσουν το φάκελο µε τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά 

δικαιολογητικά (1.2 έως και 1.5), στο Γραφείο του Ι∆ΒΕ στο ισόγειο του κτηρίου της Σ∆Ο-ΑΤΕΙΘ, κατά τις 

ηµέρες και ώρες που θα τους γνωστοποιηθούν. Οι φάκελοι θα φέρουν αρίθµηση των πιστοποιητικών και 

άλλων εγγράφων που περιέχουν. Εάν δε συµπληρωθούν τα ποσοστά της ειδικής κατηγορίας, όπως αυτή 

περιγράφεται παρακάτω, οι υπόλοιπες θέσεις θα αποδοθούν στη γενική κατηγορία, έως τη συµπλήρωση των 

30 ατόµων.   

1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει µε φάκελο ο υποψήφιος για τη συµµετοχή του 

είναι τα εξής: 

1.1 Αίτηση, στην οποία αναφέρει ότι επιθυµεί να φοιτήσει στο «Πρόγραµµα» και αναγράφει τα προσωπικά 

του στοιχεία (κατατίθεται ηλεκτρονικά) 

1.2 Ο απαιτούµενος τίτλος σπουδών. 

1.3 Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι: 

α) δεν έχει συµµετάσχει τα δύο (2) προηγούµενα έτη πριν από την έναρξη του Προγράµµατος σε πρόγραµµα 

του αυτού περιεχοµένου στο πεδίο της ∆ιά Βίου Μάθησης και 

β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράµµατος, όπως αυτοί αναφέρονται στην 

ανακοίνωση της πρόθεσης υλοποίησης αυτού. 

1.4 Τα πιστοποιητικά επάρκειας ξένης γλώσσας και γνώσης χρήσης Η/Υ και ∆ιαδικτύου. 

1.5 Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες για τις οποίες 

τίθενται κοινωνικά κριτήρια. 

2. Το Ι∆ΒΕ, εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, θα ολοκληρώσει τη 

διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. 

 

Γ) Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα εξής κριτήρια: 

• Γενικά κριτήρια: 



1. Ο απαιτούµενος σύµφωνα µε την δηµοσίευση/προκήρυξη τίτλος σπουδών. Η επιλογή θα γίνει µε ποσοστό 

ανά ειδικότητα ήτοι: Φυσικοθεραπεία 60% - Ιατρική 20% - Νοσηλευτική 10% και ΤΕΦΑΑ 10% (οι θέσεις 

θα ανακατανέµονται αναλογικά σε περίπτωση µη πλήρωσης κάποιου ποσοστού) 

2. Τα επιµέρους κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τη φοίτηση στα προγράµµατα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης, τα 

οποία ο φορέας µπορεί να προσδιορίζει, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τα εκπαιδευτικά 

του προγράµµατα, όπως πχ. ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ, εργασιακή εµπειρία, κ.α. 

• Κοινωνικά Κριτήρια: 

Για το συγκεκριµένο Π∆ΒΕ, µε κοινωνικά κριτήρια επιλέγονται υποψήφιοι, οι οποίοι είναι µακροχρόνια 

άνεργοι. 

 

- Οι Συντελεστές Βαρύτητας των Κριτηρίων. 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω αναφερόµενα γενικά και κοινωνικά κριτήρια, εισάγονται σε 

ποσοστό επί του προβλεπόµενου αριθµού των θέσεων, το οποίο καθορίζεται ως εξής: 

� Άνεργοι, σε ποσοστό 30%. 

� Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω αναφερόµενα γενικά κριτήρια, εισάγονται στις 

υπόλοιπες προβλεπόµενες θέσεις. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας για το Πρόγραµµα:  e-mail: dolygio@gmail.com   

Τηλέφωνο: 6975 523 318 (9.00πµ – 12.00µµ) 

Πληροφορίες Ι∆ΒΕ:  http://idve.teithe.gr  

 

Ο ∆ιευθυντής του Ι∆ΒΕ –ΑΤΕΙΘ 

 

∆ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 


