
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
27 Οκτωβρίου  (08:30-12:30) 
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 4 ώρες 
 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

 Κόστος:   
40 + [VAT (€7.60)] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ 

 

 
 
Σκοπός του προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον 
κίνδυνο από το βακτήριο της λεγιονέλλας στα συστήματα νερού. Οι 
συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές πρόληψης ανάπτυξης του 
βακτηρίου  και  πώς να εκτιμήσουν και να διαχειριστούν προληπτικά αυτoύς τους 
κινδύνους σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία και βάσει 
Διεθνών Προτύπων. 
 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
• Μηχανικούς Συντήρησης 

• Διευθυντές Σχολικών Εγκαταστάσεων 

• Ιδιοκτήτες κτιρίων και καταλυμάτων  

• Ξενοδόχους, Προσωπικό Συντήρησης Ξενοδοχείων και Υπεύθυνους 
Τεχνικών Τμημάτων/ Συντήρησης 

• Υπεύθυνους Τμημάτων Καθαριότητας 

• Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας (ξενοδοχείων, τουριστικών 
καταλυμάτων, δημόσιων κτιρίων, υδροπάρκων, αθλητικών 
εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων, τραπεζών και άλλων μεγάλων 
οργανισμών δημόσιων ή ιδιωτικών) 

• Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας 

• Συμβούλους και Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης   

• Άτομα που έχουν νομική υποχρέωση να διαχειρίζονται τον κίνδυνο της 
λεγεωνέλλας  

 

 



2 
 

Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 Με την ολοκλήρωση της 
Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες 
θα λάβουν Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης. 

 

Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις επιπτώσεις της νόσου των 
Λεγεωνάριων στην υγεία. 

• διακρίνουν και να αξιολογούν τις πηγές του  κινδύνου 

• επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλές πρακτικές  για την 
πρόληψη του κινδύνου 

• καθορίζουν αρμοδιότητες στους υφιστάμενους τους σχετικά με τις 
καλές πρακτικές για τον έλεγχο του βακτηρίου της λεγιονέλλας 

• διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα μη συμμόρφωσης που μπορεί 
να προκύψουν 

• δημιουργήσουν αρχεία τεκμηρίωσης της διαχείρισης του κινδύνου  

 
Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από εκπαιδεύτρια η 
οποία είναι πιστοποιημένη από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. 
Είναι επιστήμονας τροφίμων και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία 
στους εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν το νερό και γενικότερα τα 
τρόφιμα. Έχει επίσης εμπειρία στην συμβουλευτική επιχειρήσεων σε θέματα 
που σχετίζονται με την διαχείριση των κινδύνων του νερού αλλά και στην 
εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα διαχείρισης βιολογικών κινδύνων και όχι 
μόνο. 
 
    

Θεματολόγιο 
▪ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη νόσο των λεγεωνάριων-Νομοθεσία 

▪ Ενότητα 2: Πού συναντούμε τη λεγιονέλλα και πότε μπορεί να αποτελέσει 
κίνδυνο 

▪ Ενότητα 3: Βασικά μέτρα ελέγχου, πρόληψης και παρακολούθησης 
▪ Ενότητα 4: Τήρηση αρχείων  
▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 
 

 

 

http://www.mindthegap.com.cy/

