
1.Το θεσμικό πλαίσιο για το υγραέριο. 
Νομοθετικό πλαίσιο και οι πρόνοιες, οι απαι-
τήσεις και το τεχνικό περιεχόμενο των κανο-
νισμών και κωδίκων πρακτικής που εφαρμό-
ζονται στην Κύπρο, στην Ευρώπη και διε-
θνώς. 
2.Ο Κώδικας Πρακτικής για το υγραέριο. 
Το περιεχόμενο του κώδικα πρακτικής για της 
εγκαταστάσεις υγραερίου σε δεξαμενές  σε 
δοχεία, η σήμανση των εγκαταστάσεων, τα 
δίκτυα σωληνώσεων, τα εξαρτήματα σύνδε-
σης και οι εργασίες που εκτελούνται στις 
σωληνώσεις υγραερίου και εξετάζονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστα-
σης  και η χωροταξική τοποθέτησή της. 
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               QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Με το πέρας του προγράμματος οι 
 καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την 
εγκατάσταση και λειτουργία εγκαταστάσεων και συστη-
μάτων λειτουργίας υγραερίου  

 Να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των μετρήσεων που 
διενεργούν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διε-
θνούς προτύπου ISO17025 που αφορούν τα θέματα των μετρήσεων 

 Να εφαρμόζουν τις αρχές επιθεώρησης του διεθνούς προτύπου ISO19011 και να τις προσαρμό-
ζουν στα αντικείμενα του ελέγχου εγκαταστάσεων υγραερίου 

 Να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου  

 Να συντονίζουν τις ενέργειες εγκατάστασης σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης, οδη-
γίες μελέτης και σχεδίου ασφάλειας & υγείας 

 Να διενεργούν μετρήσεις παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης υγραερίου 

 Να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου/επιθεώρησης της εγκατάστασης υγραερίου 

 Να συντάσσουν τον τεχνικό φάκελο της εγκατάστασης υγραερίου 

 Να εκτελούν ελέγχους εγκαταστάσεων υγραερίου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ιδιό-
τητα και τη μεγαλύτερη τεχνική ικανότητα.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος: 

Αξιοποιείστε τα 

επαγγελματικά σας 

προσόντα και 

εκπαιδευτείτε ως ελεγκτής 

εγκαταστάσεων υγραερίου, 

όπου κατόπιν έγκρισής σας 

από τον Αρχιεπιθεωρητή, 

να είστε ικανοί να το 

αξιοποιήσετε με την 

άσκηση του επαγγέλματος 

του ελεγκτή 

εγκαταστάσεων υγραερίου.     

Εκπαίδευση Ελεγκτών Εγκαταστάσεων 

*Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στα  

€1.300,00 + ΦΠΑ (€247,00)για όλα τα μεγέθη 

επιχειρήσεων. 

 Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν τα 

σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με €850,00 

ανά συμμετέχοντα  

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Για δικαιούχους ΑνΑΔ 

€450,00+ ΦΠΑ (€247,00)  
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Κοινωνική Δικτύωση  
          Quintessence Enterprises Ltd: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
Κάτοχοι πτυχίου μηχανολογίας, ναυτομηχανι-
κής, χημικής μηχανικής ή ηλεκτρολογίας, τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, επιπέδου τουλάχιστον τριετούς 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή άλλου ισοδύναμου 

τίτλου.  

1  2  3 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής  

03, 10, 17, 24, 31 Μαΐου,  

07, 14 & 21 Ιουνίου 2023 

08:15 - 15:45 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 

50 ώρες 

Τεχνικές κατάρτισης:  

Εισηγήσεις/ συζητήσεις,  Εργασίες σε ομάδες,  

Βιωματικό εργαστήριο,  Μελέτες περιπτώσεων. 

3. Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας και Εκτίμη-
σης Κινδύνων στις εγκαταστάσεις υγραερίου 
Βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας και μεθοδολο-
γία εκτίμησης κινδύνων προσαρμοσμένα στις εγκα-
ταστάσεις υγραερίου 
4.Αρχές επιθεώρησης και ελέγχου των εγκατα-
στάσεων υγραερίου 
Αρχές επιθεώρησης βασισμένες στο διεθνές πρότυ-
πο ISO19011:2018 και οι εκπαιδευόμενοι εξα-
σκούνται στην διενέργεια ελέγχων και στον καταρ-
τισμό του φακέλου με τα τεκμήρια του ελέγχου 
5.Εξοπλισμός και εξαρτήματα εγκατάστασης 
υγραερίου 
Εξοπλισμός μετρήσεων που χρησιμοποιείται για τις 
μετρήσεις σε εγκαταστάσεις υγραερίου, οι απαιτή-
σεις του προτύπου ISO17025:2017 αναφορικά με 
την διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και 
γίνεται πρακτική άσκηση μετρήσεων επιλεγμένων 
παραμέτρων σε εγκαταστάσεις υγραερίου. 

Ευσέβιος Χατζηκώστας 

Άθως Χαραλάμπους 

Κύπρος Κύπρου 

Μικτή  κατά πρόσωπο και εξ αποστάσεως 

ηλεκτρονική μάθηση  με Σύγχρονη Συμμετο-

χή  (δηλ. στον ίδιο χρόνο) εκπαιδευτή και 

καταρτιζόμενων  στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και 

Ασύγχρονη Μάθηση μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας  Moodle . 

www.quintessenceLMS.org 

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 

Οργανισμός:……………………………………………………                     ** 
 
Οικονομική Δραστηριότητα …………………………...Κίνητρα Συμμετοχής                   ***   

 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων                   email:            Κιν. Τηλ.:        ** 
 

……………………………… ……...   ………………...…………      ………………..    **     
 

……………………………… ……...   ………………...…………      …………….…. **    
 

……………………………… ……...   ………………...…………      ………………..   
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd                          
** Εξουσιοδοτώ την Quintessence Enterprises Ltd να αναλάβει την εγγραφή μου στον Ερμή: Σημειώστε √ 
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
http://www.quintessenceLMS.org
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/

