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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» 
 

 
 
 

 
 

 
Στόχος: 
 
Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 ο 
εργοδότης πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτουμένους, για να ασχολούνται με τις 
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, της 
επιχείρησης ή/και  της εγκατάστασής του και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν 
για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. 
 
Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι  οι εργοδοτούμενοι που έχουν ορισθεί, έχουν τις αναγκαίες 
ικανότητες, διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και είναι επαρκείς σ’ αριθμό ούτως ώστε να μπορούν να 
αναλάβουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, ανάλογα με:  
 
 Το μέγεθος του υποστατικού, της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης ή/και τους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι του, 
 την κατανομή των εργοδοτουμένων του στα διάφορα τμήματα στο σύνολο του υποστατικού, 

της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, 
 τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεασθούν από τις 

δραστηριότητες ή τη διεύθυνση της επιχείρησης του στην εργασία. 
 

Εργοδοτούμενος που ορίζεται από τον εργοδότη για να ασχολείται με τις δραστηριότητες προστασίας 
και πρόληψης θα θεωρείται ικανός εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσωπικά και επαγγελματικά 
προσόντα, όπως επαρκή κατάρτιση, πείρα ή γνώση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και άλλες ικανότητες που θα του επιτρέπουν να ασχολείται με τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης και να καθιστούν δυνατή από μέρους του την παροχή κατάλληλης βοήθειας 
προς τον εργοδότη του, ώστε αυτός να παίρνει τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.  
 
 

 

 Ημερομηνίες Διεξαγωγής:    7/2 – 10/2 – 14/2 – 17/2 – 21/2/2022 
 

Χώρος Διεξαγωγής:  HILTON NICOSIA (πρώην Hilton Park) 
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Με τον τρόπο αυτό: 
 
 Αυξάνεται η πιθανότητα επίτευξης των στόχων 
 Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων σε όλα 

τα επίπεδα λειτουργίας 
 Υποστηρίζεται η συμμόρφωση με σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 
 Βελτιώνεται η προστασία της ασφάλειας και των εργαζομένων 
 Επιτυγχάνεται μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 
 
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό των 
Επιχειρήσεων/Οργανισμών, σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των 
Επιχειρήσεων/Οργανισμών, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.      
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 Να διατυπώνουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόσο των εργοδοτών όσο και των 

εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 Να απαριθμούν και να καταγράφουν τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας.   
 Να περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας. 
 Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου. 
 Να διατυπώνουν τη διαφωνία τους όταν τα μέτρα ασφαλείας παραβιάζονται. 
 Να περιγράφουν τρόπους ενθάρρυνσης του προσωπικού της επιχείρησης για να εργάζεται με 

ασφάλεια. 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας. 
 Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας. 
 Να οργανώνουν σωστά τη θέση εργασίας τους. 
 Να επεξηγούν σωστά τα μέτρα και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνονται. 
Σε επίπεδο στάσεων 
 Να διαβουλεύονται με τον εργοδότη αλλά και μεταξύ τους κατά την αγορά καινούργιου 

εξοπλισμού. 
 Να υιοθετούν τις εισηγήσεις που συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην 

εργασία.  
 Να κρίνουν κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικά ή χρήζουν 

βελτίωσης. 
Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας για τη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Επισημαίνεται ότι υπήρξαν ουσιαστικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία και των σχετικών κανονισμών κατά τα τελευταία δύο χρόνια. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικά από τα νομοθετήματα που τέθηκαν σε ισχύ: 
 
1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, 

Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμοί του 2019 
2. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
3. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση 

των Εργαζομένων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020 
4. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων Αναρριχητών 

σε Εργασίες σε Ύψος) Διάταγμα του 2020 
5. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2020 (Ανεπίσημη Ενοποίηση) 
6. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2021 
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7. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτροπές Ασφάλειας) 

Διάταγμα του 2021 
8. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση 

Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και 
Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 

9. Το περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Αριθμού 
Αντιπροσώπων Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 

10. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη 
και Εργοδοτουμένων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) Διάταγμα του 2021 

11. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021 

12. Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Ορυχεία και 
Λατομεία) Διάταγμα του 2021 

13. Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Έγκριση Συντηρητών Ανελκυστήρων) Γνωστοποίηση 
του 2021 

14. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021  

15. Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 
16. Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 
17. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 

Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021. 
    

Εκπαιδευτής 
Εκπαιδευτής στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο κ. Μάριος 
Χαραλάμπους, εγκεκριμένος εκπαιδευτής επαγγελματικής 
κατάρτισης ΑνΑΔ. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 
€770 + €146.30 Φ.Π.Α. 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €595                      
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ: €321.30  (€175 + €146.30 
ΦΠΑ)                     

Δηλώσεις Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική 
δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, στο φαξ. 
22665685, email: freedom@ccci.org.cy μέχρι την Τετάρτη 
2/2/2022.  

 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 

 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 

           BIC: BCYPCY2N 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
BIC: HEBACY2N  

 
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 

4. Η πληρωμή με μετρητά δεν θα γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της 
ΑΝΑΔ. 
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Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον 
αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το 
διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 5/1/2022 το οποίο αναφέρει τα πιο κάτω: 
 
Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία ξενοδοχείων ή/και 
τουριστικών καταλυμάτων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
και του Υφυπουργείου Τουρισμού και για πρόσωπα που διανυκτερεύουν ή/και 
χρησιμοποιούν τις υποδομές των εν λόγω υποστατικών απαιτείται: 
 
(i) η επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια 

του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-
19, ή  
 

(ii) η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού 
προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και 
αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή 
εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή 
 

(iii) η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει 
παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του 
εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης 
(PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή  
 

(iv) η επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για 
εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 
ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 
ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού, καθώς και αρνητικής εργαστηριακής 
εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή 
εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη 
δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για 
πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα 
ηλικίας κάτω των 18 ετών: 
 

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος 
κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
 
/ΕΞ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΕΣΥΠΠ)» 

 
Συνολική διάρκεια προγράμματος 35 ώρες 

 
 

  

Ημέρα 1η:  7/2/2022 

 Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

09:00 09:30 00:30 Καλωσόρισμα 
Γνωριμία με τον εκπαιδευτή 
Παγοθραύστης 
Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων με 
σκοπό  
 να καθοριστούν τα στάδια της μαθησιακής διεργασίας,  
 να αποφασιστεί  το μαθησιακό συμβόλαιο και  
 να ενισχυθεί η δέσμευση των εκπαιδευομένων στο 

πρόγραμμα. 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

09:30 11:00 01:30 Νομοθετικό Πλαίσιο  
 Εισαγωγή 
 Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία, Νόμοι του 1996-2015 
            Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
            Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002). 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

11:00 11:15 00:15 Διάλειμμα  

11.15 11.45 00.30 Νομοθετικό Πλαίσιο (Συνέχεια)  

11:45 13:15 01:30 Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:15 14:00   00:45 Γεύμα  

14:00 14:30 00:30 Αρχές πρόληψης κινδύνων και διερεύνηση 
επαγγελματικών ατυχημάτων και επικίνδυνων 
συμβάντων 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

14:30 16:30 02:00 Εκτίμηση Κινδύνου  
• Αναγνώριση, εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου

  
Μάριος 

Χαραλάμπους 

16:30 16:45 00:15 Διάλειμμα  

16:45 17:05 00:20 Πυρασφάλεια 
• Προβολή ταινίας 
• Εξοπλισμός πυρόσβεσης 
• Σήμανση 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

17:05 17:15 00:10 Καταληκτική συνάντηση 
• Σύνοψη, ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα. 
• Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση των 

συμπερασμάτων. 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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Ημέρα 2η: 10/2/2022 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

09:00 09:30 00:30 Πυρασφάλεια (συνέχεια)  
Εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο εργασίας.  
(Προσομοίωση) 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

09:30 11:00 01:30 Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης  
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

11:00 11:15 00:15 Διάλειμμα  

11.15 11.45 00.30 Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Συνέχεια)  

11:45 12:45 01:00 Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις 
Εισαγωγή 
Προβολή ταινίας 
Θέση εργασίας και Μυοσκελετικές παθήσεις.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:45 13:15 00:30 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
Εισαγωγή 
Κίνδυνοι 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:15 14:00 00:45 Γεύμα  

14:00 15:30 01:30 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (συνέχεια) 
Ανύψωση 
Φόρτωση  
Μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

15:30 16:20 00:50 Εργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
Εισαγωγή (Διάλεξη) 
Προβολή Ταινίας – Εργασία μπροστά στην οθόνη. 
Θέση εργασίας και Μυοσκελετικές παθήσεις.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

16:20 16:35 00:15 Διάλειμμα  

16:35 17:05 00:30 Χημικοί παράγοντες 
Εισαγωγή 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

17:05 17:15 00:10 Καταληκτική συνάντηση 
Σύνοψη, ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα. 
Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση των 
συμπερασμάτων. 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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Ημέρα 3η: 14/2/2022 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

09:00 09:30 00:30 Βιολογικοί παράγοντες 
 Εισαγωγή 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

09:30 11:00 01:30 Φυσικοί παράγοντες 
 Εισαγωγή 
 Θόρυβος  
 Έκθεση σε θερμικό φορτίο 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

11:00 11:15 00:15 Διάλειμμα  

11:15 12:45 01:30 Φυσικοί παράγοντες (συνέχεια) 
 Κραδασμοί  
 Οπτική Ακτινοβολία 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:45 13:15 00:30 Φυσικοί παράγοντες (συνέχεια) 
 Θερμοκρασία  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:15 14:00 00:45 Γεύμα  

14:00 15:00 01:00 Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας 
 Εισαγωγή  
 Επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

15:00 16:20 01:20 Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας 
(συνέχεια) 
 Προφύλαξη επικίνδυνων μερών  
 Μέσα αποκοπής λειτουργίας  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

16:20 16:35 00:15 Διάλειμμα  

16:35 17:05 00:30 Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας 
(συνέχεια) 
 Φορητά εργαλεία 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

17:05 17:15 00:10 Καταληκτική συνάντηση 
 Σύνοψη, ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα. 
 Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση 

των συμπερασμάτων.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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Ημέρα 4η: 17/2/2022 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

09:00 11:00 02:00 Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα 
και εργασίες σε ύψος 

 Γνωστοποίηση εργοταξίου 
 Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  
 Ικριώματα, εξέδρες, φορητές κλίμακες 
 Κιγκλιδώματα, ανοίγματα και άκρα δαπέδων 
 Μέσα Ατομικής Προστασίας 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

11:00 11:15 00:15 Διάλειμμα  

11.15 11.45 00.30 Ασφάλεια και υγεία στα Κατασκευαστικά έργα 
και εργασίες σε ύψος (συνέχεια)  

11:45 12:45 01:00 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 
 Εισαγωγή  
 Ηλεκτροπληξία – μέτρα προφύλαξης  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:45 13:15 00:30 Διακίνηση προσώπων και οχημάτων 
 Εισαγωγή  
 Διάδρομοι κυκλοφορίας και ασφαλείς χώροι 

διακίνησης 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:15 14:00 00:45 Γεύμα  

14:00 15:00 01:00 Μέσα ατομικής προστασίας Μάριος 
Χαραλάμπους 

15:00 16:00 01:00 Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι 
 Εισαγωγή  
 Εργασιακό στρες 
 Βία  
 Εκφοβισμός  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

16:00 16:30 00:30 Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι 
 Παρενόχληση  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

16:30 16:45 00:15 Διάλειμμα  

16:45 17:05 00:20 Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας  
 Εισαγωγή  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

17:05 17:15 00:10 Καταληκτική συνάντηση 
• Σύνοψη, ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα. 
• Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση 

των συμπερασμάτων.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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Ημέρα 5η: 21/2/2022 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

09:00 10:30 01:30 Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας 
(συνέχεια) 
 Δάπεδα,  Υγειονομικές διευκολύνσεις , 

Χώροι λήψης γευμάτων, Ντους, Αποδυτήρια  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

10.30 10.45 00.15 Διάλειμμα  

10:45 11:45 01:00 Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας Μάριος 
Χαραλάμπους 

11:45 13:15 01:30 Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:15 14:00 00:45 Γεύμα  

14:00 16:30 02:30 Εκτίμηση των κινδύνων (Περιπτωσιακή μελέτη) Μάριος 
Χαραλάμπους 

16:30 16:45 00:15 Διάλειμμα  

16:45 17:15 00:30 Καταληκτική συνάντηση 
 Σύνοψη, ανακεφαλαίωση. 
 Υπογράμμιση κύριων εκπαιδευτικών 

σημείων.  
 Συμπεράσματα.  
 Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση 

των συμπερασμάτων.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
              
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που 
διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:  
 

«Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ)» 
7/2 – 10/2 – 14/2 – 17/2 – 21/2/2022 

 
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.                    Φαξ. 

Διεύθυνση:           Τ.T. 

Τ.Θ.            Τ.T. 

E-MAIL:           

Τομέας Δραστηριοτήτων:          

 
Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 
 
Ονόματα Συμμετεχόντων:                  Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………... ………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………... ………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
 
 
Ημερομηνία ………………………………………………       Υπογραφή ……………………………………………………….. 

□ Δίνω τη συγκατάθεση μου για να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω e-mail. 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει 
για το σκοπό της οργάνωσης και υλοποίησης της διοργάνωσης για την οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Μπορείτε να βρείτε την 
σχετική ενημερωτική δήλωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην πιο 
πάνω διοργάνωση εδώ  
Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις/σεμινάρια δύναται να καταγράφονται έτσι ώστε όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθήσουν αποσπάσματα που δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν. 
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω email (συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων για 
διοργανώσεις, σεμινάρια, εγκυκλίους και νέα) δηλώστε τη συγκατάθεση σας  πιο πάνω. 
Μπορείτε να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού οποτεδήποτε αξιοποιώντας το σχετικό 
σύνδεσμο “unsubscribe” σε κάθε email ή/και επικοινωνώντας με το ΚΕΒΕ στο dpo@ccci.org.cy    
 
 
/ΕΞ 
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