
Διερεύνηση ναυτικών 
ατυχημάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πλοίο είναι εργασιακός χώρος υψηλής επικινδυνότητας, καθώς συνυπάρχουν διαφορετικοί 
κίνδυνοι (τεχνικοί, πολιτισμικοί, ανωτέρα βία, κλπ) και φτάνει μία αστοχία για να προκύψει ατύχημα. 
Το σεμινάριο αναδεικνύει τα αίτια των ναυτικών ατυχημάτων, και τους μηχανισμούς πρόληψης τους και 
διδάσκει τη μεθοδολογία για σωστή διαχείριση και διεξαγωγή της έρευνας περί το ατύχημα, έχοντας σαν 
σημείο αναφοράς το, κατά περίπτωση, ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο  και τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

νΑυτΙλΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕνΑ
• Ιστορική αναφορά και θεσμικό πλαίσιο
• Χαρακτηριστικά των ναυτικών ατυχημάτων 

– ανάλυση πραγματικών ατυχημάτων 
(παραδείγματα)

• Μεθοδολογία διερεύνησης, ανάλυσης και 
αξιολόγησης ευρημάτων

• Εξαγωγή συμπερασμάτων και τρόποι αξιοποίησής 
τους

ΣτΟΧΟΙ ΣΕΜΙνΑΡΙΟυ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να συμμετέχουν στη διερεύνηση ναυτικών 

ατυχημάτων, αρχικά ως μέλη ομάδας και κατόπιν 
απόκτησης εμπειρίας ως κύριοι διερευνητές

• Να εργαστούν σε ναυτιλιακές εταιρείες ως DPA, 
CSO 

• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά 
με τους μηχανισμούς πρόληψης ατυχημάτων 
και την ορθή εφαρμογή των κανονισμών προς 
αποφυγή ατυχημάτων

ΑκΑΔΗΜΑϊκΟΣ υΠΕυθυνΟΣ
Ισίδωρος Παχουνδάκης

ΣΕ ΠΟΙΟυΣ ΑΠΕυθυνΕτΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ναυπηγούς, 
Μηχανολόγους, Αποφοίτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
και Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, σε επαγγελματίες 
που εμπλέκονται στις επιθεωρήσεις πλοίων, λιμενικών 
εγκαταστάσεων, πλωτών εξεδρών κλπ. 

ΕΙΣΗΓΗτHΣ
Άρης Αρβανιτάκης

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
16 Ιουνίου 2017 (10:00-18:00), 8 ώρες

ΔΙΔΑκτΡΑ
€250

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩν
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη σελίδα. 

ΠΙΣτΟΠΟΙΗτΙκΟ ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙκΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι σπουδαστές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Επιμόρφωσης κατόπιν αξιολόγησης στο τέλος του 
προγράμματος (τέστ 10 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής). 

ΕΠΙκΟΙνΩνΙΑ
Μπορείτε να καλέσετε στα τηλ. 2103680006, 
2103680911, 2103680056 ή να στείλετε email στη 
διεύθυνση training@hau.gr

Σε συνεργασία με τη Phoenix Maritime Academy of

16 Ιουνίου 2017 



Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο:
Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙκΕΣ ΠλΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίθετο  ………………………………………………………….……………………………
Όνομα …………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………
Θέση / Ιδιότητα………………………………………………………………………………
Εταιρεία  ………………………………………………………………………………………
Δ/νση Κατοικίας ……………………………………………………………………………
ΤΚ / Πόλη ………………………………………………………………………………………
Κινητό Τηλ. …………………………………………………………………………………
E-mail  ……………………………………………………………………………………………

ΣτΟΙΧΕΙΑ τΙΜΟλΟΓΗΣΗΣ

Επωνυμία εταιρείας ………………………………………………………………………… 
Αντικείμενο……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………
ΤΚ / Πόλη ……………………………………………………………………………………
Τηλ. / Fax………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ…………………………………ΔΟΥ………………………………………………………

τΡΟΠΟΣ ΠλΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
 Eurobank: 0026-0012370100176525
(IBAN GR26 0260 0120 0003 7010 0176 525)
 Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410441002002000010)

ΠΟλΙτΙκΗ ΑκυΡΩΣΗΣ ΣυΜΜΕτΟΧΗΣ
Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν την έναρξη 
του σεμιναρίου επιστρέφεται το 100% των διδάκτρων. Μετά την 
προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται δίδακτρα. 
Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και την πολιτική 
ακύρωσης συμμετοχής.

Όνομα / Υπογραφή…………………………………………...Ημ/νία…………..

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩν & ΑΙτΗΣΗ ΣυΜΜΕτΟΧΗΣ 

Mασσαλίας 22, 106 80 Aθήνα, T.: 210 36 80 900, F.: 212 2222629
 e-mail: hau@hau.gr, http://www.hau.gr

Όρος εμπιστευτικότητας: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων 
με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών της προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα που ζητάμε θα 
τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.  Έχετε δικαίωμα εύλογης 
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε 
σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hau.gr. 

* Με άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο από τον Εθνικό   
    Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

*

Εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται είτε ατομικά (από ιδιώτη) 
είτε εταιρικά (από τον εργοδότη για τα στελέχη του). 

ΑτΟΜΙκΗ EΓΓΡΑΦΗ
Για τη συμμετοχή σας λαμβάνετε προσωπική απόδειξη. 
Μπορείτε να γραφτείτε με τρεις τρόπους:
Στην Γραμματεία: η Γραμματεία Εγγραφών είναι ανοικτή 
Δευτέρα & Παρασκευή 09:00-18:00 και Τρίτη-Τετάρτη-
Πέμπτη 09:00-19:00. Για την εγγραφή σας θα χρειαστεί 
να προσκομίσετε συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής και να 
καταβάλετε το σύνολο των διδάκτρων, με μετρητά, cash 
card ή πιστωτική κάρτα. Οι περισσότερες πιστωτικές κάρτες 
μπορούν να δεχτούν 3-5 άτοκες δόσεις.  
Online: Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας το κουμπί 
«Online Αγορά» από τη σελίδα περιγραφής του σεμιναρίου 
στο website μας. Θα σας ζητηθεί να κάνετε εγγραφή την 
πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το online σύστημα. 
Για την online εγγραφή είναι απαραίτητη πιστωτική κάρτα 
MasterCard ή Visa. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής θα 
λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε σημειώστε 
ότι το σύστημα online εγγραφών δεν μπορεί να υπολογίσει 
άτοκες δόσεις. Εάν επιθυμείτε άτοκες δόσεις θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στη Γραμματεία για εγγραφή. 
Μέσω e-mail: Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας 
στη διεύθυνση training@hau.gr συμπληρωμένη και 
σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο της 
κατάθεσης/μεταφοράς του συνόλου των διδάκτρων 
σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που αναγράφονται στην 
αίτηση συμμετοχής. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τυχόν 
τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή 
βαρύνουν τον εντολέα. 

ΕτΑΙΡΙκΗ ΣυΜΜΕτΟΧΗ
Για την συμμετοχή των στελεχών εταιρείας εκδίδεται 
τιμολόγιο στο όνομα του εργοδότη. Για την συμμετοχή 3 ή 
περισσότερων στελεχών της ίδιας εταιρείας στο σεμινάριο, 
ο εργοδότης δικαιούται έκπτωση 10%. Μπορείτε να 
δηλώσετε συμμετοχή των στελεχών σας στο σεμινάριο με 
δύο τρόπους:
Online: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τα στελέχη 
σας πατώντας το κουμπί «Online Αγορά» από τη σελίδα 
περιγραφής του σεμιναρίου στο website μας. Θα σας 
ζητηθεί να κάνετε εγγραφή την πρώτη φορά που θα 
χρησιμοποιήσετε το online σύστημα. Για την online 
εγγραφή είναι απαραίτητη πιστωτική κάρτα MasterCard 
ή Visa. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής θα λάβετε 
μήνυμα επιβεβαίωσης. Παρακαλούμε σημειώστε 
ότι το σύστημα online εγγραφών δεν μπορεί να 
υπολογίσει εκπτώσεις. Εάν δικαιούστε έκπτωση 
παρακαλούμε ακολουθήστε την διαδικασία 
εγγραφής μέσω e-mail. 
Μέσω e-mail: Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας 
στη διεύθυνση training@hau.gr συμπληρωμένη και 
σκαναρισμένη αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο 
της κατάθεσης/μεταφοράς του συνόλου των 
διδάκτρων σε έναν από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τυχόν τραπεζικά έξοδα 
που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή βαρύνουν τον 
εντολέα. Επίσης παρακαλούμε σημειώστε ότι για 
να είναι έγκυρη η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να 
φέρει την υπογραφή & σφραγίδα του εργοδότη ή 
του υπευθύνου εκπαίδευσης. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα 
ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για 
απρόβλεπτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα 
δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται 


