ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δωρεάν Σεμινάριο
Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος
Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε
πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη επηρεάζονται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Κατά
τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση ορισμένων ουσιών όπως του αμιάντου (ο οποίος προκαλεί
σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες ασθένειες) και του βινυλοχλωριδίου (το οποίο
προκαλεί καρκίνο του ήπατος), απαγορεύτηκε, περιορίστηκε ή τέθηκε υπό αυστηρό κανονιστικό
έλεγχο. Ωστόσο οι επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα ασφάλειας
και υγείας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκή έρευνα, οι εργαζόμενοι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται σε χημικά προϊόντα ή χημικές ουσίες τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο
του χρόνου εργασίας τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν πάνω από 1000
διαφορετικά χημικά προϊόντα, όπως βαφές, μελάνια, κόλλες και καθαριστικά. Τα προϊόντα
αποτελούνται συνήθως από ένα μείγμα χημικών ουσιών. Ακόμα και μικρές επιχειρήσεις, όπως
συνεργεία αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιούν παρόμοιο αριθμό χημικών προϊόντων.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στοχεύοντας
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με τους κινδύνους που προκαλούνται από τις
επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας αλλά και στην προαγωγή κουλτούρας πρόληψης των
κινδύνων, διοργανώνει διετή (2018-2019) εκστρατεία με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι
Εργασίας, Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών».
Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως ο Εθνικός Εστιακός
Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe
Network, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων
σε σχέση με τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας, όπως είναι για
παράδειγμα ο αμίαντος, καθώς επίσης και τα προϊόντα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές
ουσίες, όπως είναι τα καθαριστικά, απορρυπαντικά, φυτοπροστατευτικά είδη, απολυμαντικά,
βιοκτόνα, χρώματα, διαλυτικά, είδη συντήρησης μηχανημάτων και οχημάτων, υγρά και αέρια
καύσιμα κλπ.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη διαχείριση των εργασιών με αμίαντο, τον έλεγχο
συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση
και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων, τις εξελίξεις του Κανονισμού REACH όσον αφορά
στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών ουσιών. Θα
παρουσιαστούν παραδείγματα καλής πρακτικής για την πρόληψη των κινδύνων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. με 13:30, στο
ξενοδοχείο Aliathon στην Πάφο.
Γλώσσα Διεξαγωγής: Ελληνικά
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πιο πάνω σεμινάριο, παρακαλείστε όπως
δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή πατώντας ΕΔΩ, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου
2019.
Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου, επισυνάπτεται.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Τηλ. 22889752
stalo@ccci.org.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας»
22 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο Aliathon, Πάφος
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Παρουσίαση των δράσεων και των στόχων του ΕΕΝ Κύπρου (Enterprise Europe
Network)
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Εκστρατεία EU – OSHA: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας, Διαχείριση
Επικίνδυνων Ουσιών
Όλγα Νικολαΐδου, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας
Κανονισμός CLP - Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών
Ουσιών και Μειγμάτων
Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, CLP Helpdesk, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Διάλειμμα - Καφές
Διαχείριση των Κινδύνων κατά τις Εργασίες με Αμίαντο
Όλγα Νικολαΐδου, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας
Κανονισμός REACH - Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) – Περιορισμοί στη
Χρήση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών
Δρ Μαρία Ορφανού, REACH Helpdesk, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Συζήτηση / Σχόλια / Εισηγήσεις
Γεύμα, Μπουφέ στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου

Για Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Συμμετοχών: 17.5.2019

