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Στόχος: 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών 
του ζητήματος της διαχείρισης επικίνδυνων υλικών στις 
κυπριακές επιχειρήσεις και τους τρόπους που θα μπορούσαν 
αυτές να αντιμετωπίσουν όλα όσα αφορούν την ασφάλεια και την 
υγεία κατά τη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων  
 
 

 
υλικών και όσα συναφή θέματα προκύπτουν, μέσα από την 
σωστή προσέγγιση και την κοινή λογική. Σκοπός της κατάρτισης 
είναι επίσης η κατανόηση της σημασίας των βασικών αρχών των 
διαφόρων μορφών διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και των 
αρνητικών συνεπειών της παραγνώρισης ή /και υποτίμησης της 
σοβαρότητας τους. 

 

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 
 Αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο των αποθηκών, λόγω της παρουσίας 

επικίνδυνων υλικών 
 Επιλέγουν, τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για μείωση ή / και εξάλειψη των ατυχημάτων που έχουν σχέση με τη 

μεταφορά, τη χρήση και την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών 
 Μπορούν να επεξηγήσουν και να επιδείξουν με απλή γλώσσα και μέσα τις βασικές πρόνοιες των μέσων ατομικής προστασίας που 

αφορούν τα επικίνδυνα υλικά 
 Μπορούν να επεξηγήσουν και να επιδείξουν με απλή γλώσσα και μέσα τους τρόπους πρόληψης των ατυχημάτων που έχουν σχέση 

με τις διαρροές 
 Ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τρόπων ασφαλούς αποθήκευσης, μετακίνησης και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών σε όλες τις υπό την 

ευθύνη τους εργασίες 
 

Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες/Διευθυντές και καθώς και σε Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων που διαχειρίζονται / 

διακινούν επικίνδυνες ουσίες, υλικά και απόβλητα με τον χαρακτηρισμό του επικίνδυνου. 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος Εμπειρογνώμονας  Δρ. Γιάννης Φεσάς.  
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + 32.30 Φ.Π.Α.  
 
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119       Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ      €83.30  (€51 + €32.30 ΦΠΑ)   

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015.  

 

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. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
                                                       

 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:         Λευκωσία   08/12/2015 
Xώρος Διεξαγωγής:   Ξενοδοχείο EUROPA 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Λευκωσία 08/12/2015 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

 

08:45 09:00 0.25 Εγγραφή και Στόχοι Προγράμματος Γιάννης Φεσάς 

09:00 09:45 0.75 

Ενότητα 1: Εισαγωγή  
-Οι χημικές ουσίες στη καθημερινή ζωή και η σημασία τους στην οικονομία 
-Τρόποι διακίνησης χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων 
-Η ιστορία ενός περιέκτη 
-Γιατί είναι αναγκαία η εξειδικευμένη γνώση για τις ιδιότητες των υλικών  
-Ο ρόλος της γνώσης και η ευθύνη απόκτησης της 
-Ποίοι οφείλουν να κατέχουν τις γνώσεις για τις ιδιότητες των υλικών και γιατί 
-Παραδείγματα  

Γιάννης Φεσάς 

09:45 10:30 0.75 

Ενότητα 2: Ορισμοί 
-Τι είναι επικίνδυνο 
-Πότε είναι κάτι επικίνδυνο και πόσο 
-Ποιος ο λόγος που κάτι είναι επικίνδυνο 
-Οι ορισμοί μέσα από την Νομοθεσία 
-Η ανάγκη να ακριβολογούμε 
-Η εκτίμηση του κινδύνου 
-Το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας, πως το διαβάζουμε και πως αξιοποιούμε τις πληροφορίες που μας 
παρέχει 
-Τι κάνουμε όταν έχει ελλείψεις ή ασάφειες 

Γιάννης Φεσάς 

10:30 11:00 0.50 

Ενότητα 3: Νομοθεσία  
-Νομοθεσία που αφορά στη Σήμανση, Μεταφορά, Αποθήκευση, Διαχείριση και Απόρριψη 
-Χημικά Υλικά και «Μη Χημικά» Υλικά (ραδιενεργά, βιολογικά, πιεσμένα αέρια) 
-Επικίνδυνα απόβλητα  

Γιάννης Φεσάς 

11:00 11:15 0.25 Διάλειμμα  

11:15 12:00 0.75 

Ενότητα 4: Διαχείριση διαρροής επικίνδυνου υγρού 
-Μέσα και τρόποι διαχείρισης διαρροών 
-Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) πως και πότε τα επιλέγουμε και πως τα συντηρούμε  
-Διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από τον καθαρισμό 
-Προετοιμασία για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 

Γιάννης Φεσάς 

12:00 13:00 1.00 

Ενότητα 5: Αποθήκευση επικίνδυνων υλικών 
-Μικρές και μεγάλες ποσότητες 
-Ασύμβατα υλικά 
-Υγρά, στερεά και αέρια 
-Μεταγγίσεις, διαχείριση περιεκτών με επικίνδυνο υπόλειμμα 
-Πλύσιμο δοχείων για αποχαρακτηρισμό 

Γιάννης Φεσάς 

13:00 14:00 1.00 Γεύμα  

14:00 14:45 0.75 

Ενότητα 6: Αδρανοποίηση επικίνδυνων υλικών 
-Γνώση των βασικών μεθόδων 
-Τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ μόνοι σας 
-Παραδείγματα 
-Συζήτηση  

Γιάννης Φεσάς 

14:45 15:45 1.00 

Ενότητα 7: Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων 
-Κανονισμός ADR 
-Πινακίδες 
-Ευθύνες του Οδηγού 
-Παραδείγματα 
-Συζήτηση 

Γιάννης Φεσάς 

15:45 16:00 0.25 Διάλειμμα   

16:00 16:45 0.75 

Ενότητα 8: Ασφαλής πρόσδεση φορτίων για οδικές μεταφορές 
-Βασικές αρχές της φυσικής που αφορούν τις μεταφορές φορτίων με ασφάλεια 
-Βίντεο 
-Συζήτηση 

Γιάννης Φεσάς 

16:45 17:15 0.50 
Ενότητα 9:  
-Ανακεφαλαίωση 
-Γενική και Ανοικτή Συζήτηση 

Γιάννης Φεσάς 

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας *** 

7:00   

 



   

 

Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 Λευκωσία, 08/12/2015 Ξενοδοχείο EUROPA  

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:     Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

4. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

 

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


