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Ο κίνδυνος από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών αποτελεί ένα ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των ανθρώπων. Είναι 
δεδομένο, ότι καθημερινά ο άνθρωπος εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, οι οποίοι οφείλονται είτε σε έκτακτα φυσικά γεγονότα είτε 
σε τεχνολογικά περιστατικά. Επίσης, οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και η παγκόσμια κοινωνικοπολιτική αστάθεια, 
δημιουργούν νέες μορφές κινδύνων και συμβάλλουν στην αύξηση των παραγόντων, που απειλούν τον άνθρωπο. Δημιουργείται λοιπόν 
η ανάγκη αναγνώρισης αυτών των παραγόντων και η αντιμετώπισή τους, με στόχο τον περιορισμό των ανθρώπινων θυμάτων και τη 
μείωση των υλικών ζημιών. 
Ειδικότερα, στη χώρα μας που δοκιμάζεται όλο και πιο συχνά από έντονα φυσικά φαινόμεναν και παράλληλα αυξάνεται με γρήγορο 
ρυθμό η συχνότητα εκδήλωσης τεχνολογικών καταστροφών, η πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, θα πρέπει να αποτελεί 
βασικό μέλημα κάθε επιχείρησης / οργανισμού μέσω της ανάπτυξης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί με στελέχη εξειδικευμένα στη Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές ωφελούνται 
στη διαχείριση των κρίσεων, στην εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισής τους, στην επαγγελματική ασφάλεια στο χώρο εργασίας καθώς και 
στην ανάπτυξη κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

www.acta.edu.gr
Αθήνα:Αθήνα:    
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη:Θεσσαλονίκη:  
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr 
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Πιστοποίηση Υγείας και Ασφάλειας

Γιατί ACTAΓιατί ACTA

Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατανοώντας πλήρως τη 
σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά 
δεδομένα, πιστοποίηση “Cer fied Crisis Manager” (CCM). 
Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για όσους ασχολούνται με 
την πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, αλλά και 
για κάθε πολίτη που επιθυμεί να είναι ενήμερος για το θέμα 
των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

Στόχος του προγράμματος είναι:Στόχος του προγράμματος είναι:

Στόχος του προγράμματος «Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές 
και Τεχνολογικές Καταστροφές» είναι η παροχή πιστο- 
ποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων  και η αναγνώριση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων 
περιστατικών. Η αναγνώριση εκτάκτων περιστατικών, φυσι- 
κών ή τεχνολογικών, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, 
αποτελούν απαραίτητο επαγγελματικό εφόδιο για το 
στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Ο 
πιστοποιημένος αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο για την 
ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση ενός 
περιστατικού έκτακτης ανάγκης.

Το CCM πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:Το CCM πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

§  Γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης    
 πυρκαγιών
§ Γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης    
 καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σεισμός - πλημμύρα -   
 τεχνολογικά συμβάντα)

§ Σχεδιάσει και να οργανώσει ομάδες πυρασφάλειας -   
 διάσωσης - εκκένωσης και διαφυγής
§ Έχει πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της    
 διαχείρισης των καταστροφών

Σε ποιους απευθύνεταιΣε ποιους απευθύνεται

Το CCM απευθύνεται σε ιδιώτες, εργαζόμενους ιδιωτικών 
και δημόσιων οργανισμών ανεξαρτήτως εργασιακής θέσης, 
υπεύθυνους ασφαλείας ιδιωτικών και δημοσίων 
οργανισμών καθώς και υπευθύνους ασφαλείας υψηλά 
ιστάμενων προσώπων.  

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 7 
ενότητες:ενότητες:

 1. Καταστροφές

 2. Σεισμοί

 3. Πυρκαγιές
 4. Ηγετική
 5. Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων

 6. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 7. Σχεδιασμός ασφαλούς εκκένωσης

Αξιολόγηση του ΥποψηφίουΑξιολόγηση του Υποψηφίου

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής 
διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής 
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.    


