ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Xώρος Διεξαγωγής:
Στόχος:

13/11/2014
Ξενοδοχείο CLEOPATRA

Η ανάγκη να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι γύρω από τις νέες
Ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην
εργασία καθώς και η πληροφόρηση τους αναφορικά με τους πιο
σημαντικούς νόμους για συγκεκριμένους τομείς του κεφαλαίου
ασφάλεια και υγεία. Το σεμινάριο αποσκοπεί στην απόκτηση της
ικανότητας από μέρους των εκπαιδευομένων να εφαρμόζουν
αυτούς τους νόμους στις επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις

20/11/2014
ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

όπου εργάζονται. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με τις
νέες προσεγγίσεις στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
όπως οι εφαρμοσμένες καλές πρακτικές, η ανάπτυξη κουλτούρας
πρόληψης και η αναγνώριση των κινδύνων στην πηγή.

Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:














γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία
γνωρίζουν πως μπορούν να συμμορφώνονται και εφαρμόζουν πρακτικά τις πρόνοιες αυτές στην επιχείρηση τους
γνωρίζουν τους κανονισμούς που διέπουν την νομοθεσία στα θέματα διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην
εργασία
γνωρίζουν τα προληπτικά μέτρα για μείωση και εξάλειψη των Εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και που άπτονται της Εργατικής Νομοθεσίας για
τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας
γνωρίζουν τι είναι καλή πρακτική, πως εφαρμόζεται σε επιχειρησιακό επίπεδο και ποια τα ωφελήματα από την
εφαρμογή τους
αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους κινδύνους στην πηγή τους και να τους αντιμετωπίζουν πριν να εκδηλωθούν
γνωρίζουν πώς να διεξάγουν απλή εκτίμηση κινδύνου χρησιμοποιώντας “check lists”

Περιγραφή Υποψηφίων:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς και γενικά σ’ όσους

έχουν σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στις επιχειρήσεις / οργανισμούς τους.

Εκπαιδευτές:
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν Λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δικαίωμα Συμμετοχής: €150 + 28.50Φ.Π.Α.
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
Μικρές Επιχειρήσεις:
€87.50 (€59+ €28.50 ΦΠΑ)

Επιχορήγηση €91
Μεσαίες Επιχειρήσεις: €87.50 (€59+ €28.50 ΦΠΑ)

Επιχορήγηση €91
Μεγάλες Επιχειρήσεις
€88.50 (€60+ €28.50 ΦΠΑ)

Επιχορήγηση €90
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685 το αργότερο μέχρι την
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αιμίλιο Μιχαήλ , Τηλ.
22889880.
Με εκτίμηση,
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889880, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

13/11/2014
20/11/2014

Ώρες
Εφαρμογής *
Από

09:00

Μέχρι

Ο9:15

Διάρκεια *

Ανάλυση περιεχομένου
(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)

(ώρες : λεπτά)

0:15

Εισαγωγή

Ανάλυση των στόχων του προγράμματος

Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί

Παρουσίαση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού
Εισαγωγή στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμος και Κανονισμοί

παρουσίαση γενικών διατάξεων

υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων

υποχρεώσεις σχεδιαστών, κατασκευαστών, εισαγωγέων, προμηθευτών

διευρυμένες εξουσίες επιθεωρητών, αδικήματα και ποινές

γραπτή εκτίμηση κινδύνου και σύστημα διαχείρισης κινδύνων

υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης

πρώτες βοήθειες, εκκένωση χώρων εργασίας

ενημέρωση των προσώπων στην εργασία

συνεργασία, ενημέρωση και συντονισμός εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων

εκπαίδευση των προσώπων στην εργασία

09:15

11:15

2:00

11:15

11:30

0:15

Διάλειμμα
Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη διαχείριση χημικών προϊόντων – REACH - CLP

η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών

η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τις χημικές ουσίες

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για διαχείριση και έλεγχο χημικών ουσιών, REACH

11:30

12:30

1:00
Παγκοσμιοποίηση και στον τρόπο σήμανσης των χημικών ουσιών

το Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Σήμανσης Χημικών Προϊόντων

προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν

οφέλη από την εισαγωγή του συστήματος και προκλήσεις

13:00

14:00

1:00

14:00

15:30

1:30

15:30

15:45

0:15

Γεύμα
Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων
Νόμος – CE Marking

ερμηνεία, πεδίο εφαρμογής, σκοπός του νόμου

γενικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή του νόμου

διαδικασία εκτίμησης και συμμόρφωσης

εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητος

εγκεκριμένοι και Κοινοποιημένοι οργανισμοί

σήμανση συμμόρφωσης

επιτήρηση αγοράς – εξουσίες αρμόδιας αρχής

παραβάσεις, αδικήματα και ποινές
Διάλειμμα

15:45

16:30

0:45

Νέοι Κανονισμοί για Γνωστοποίηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών

κατάργηση υφιστάμενης νομοθεσίας

νέες διευρυμένες υποχρεώσεις εργοδοτών αναφορικά με τη γνωστοποίηση εργατικών
ατυχημάτων

εμπλοκή των εξεταζόντων ιατρών στα θάματα επαγγελματικών ασθενειών

16:30

17:45

1:15

Προστασία από εργασία σε ύψος
Θερμική Καταπόνηση Εργαζομένων

Κώδικας Πρακτικής

17:45

18:00

0:15

Σύνοψη – Διαπιστώσεις
Λήξης Σεμιναρίου

Παράδοση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης

18:00
Σύνολο Καθαρής Διάρκειας
***

7:00

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889880, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

Εκπαιδευτής

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

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:





ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



Λευκωσία 13/11/2014 CLEOPATRA





ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Λεμεσός 20/11/2014 ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

2. ……………………………………………………………...

…………………………………………………

3. ………………………………………………………………

…………………………………………………

4. ………………………………………………………………

…………………………………………………

5. ………………………………………………………………

…………………………………………………

Ημερομηνία …………………………………………………

Υπογραφή ……………………………………………..

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889880, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

