27 Απριλίου 2017

Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμορφωσης των ΜμΕ
με τις προνοιες της Νομοθεσιάς περι
Ασφάλειάς κάι Υγειάς στην Εργάσιά
Λόγω της αυξανόμενης ανάγκης πολυεπίπεδης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στο
χώρο εργασίας, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργανώνουν για 2η φορά
Σεμινάριο για την συμμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τις πρόνοιες της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία. Το Σεμινάριο είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί στο
ΕΒΕ Λεμεσού (Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, Λεμεσός) στις 24 Μαΐου 2017, η ώρα 9:30.
Στόχος είναι η έγκαιρη συμμόρφωσή των επιχειρήσεων με την σχετική Νομοθεσία αλλά και η ενημέρωση
τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νομοθεσίας, ώστε να διαμορφώσουν κουλτούρα πρόληψης κινδύνων και να συμβάλλουν στην
αποτροπή ατυχημάτων και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία. Επίσης, είναι πολύ
σημαντικό να αντιληφθούν τη σημασία των μέτρων πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον
εργασιακό χώρο σε σχέση με τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των
υπαλλήλων.
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με:
o την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων,
o το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και
o τα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι η υποβολή «Δήλωσης Συμμετοχής».
Σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας. Παρακαλώ όπως η Δήλωση αποστέλλεται συμπληρωμένη στο φαξ. 22661044 ή
στο E-mail: maria@ccci.org.cy υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου
2017.

Ακολουθούν το Πρόγραμμα της εκδήλωσης και η Δήλωση Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889752/49.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
Enterprise Europe Network
Για Γενικό Γραμματέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης των ΜμΕ με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία»
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017
ΕΒΕ Λεμεσού, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170
9:30 - 10:00

Προσέλευση/ Εγγραφές

10:00 - 10:10

Χαιρετισμοί
κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ, Enterprise Europe Network Cyprus
κ. Χρίστος Αναστασιάδης, Διευθυντής ΕΒΕ Λεμεσού
κ. Άριστος Οικονομίδης, Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας

10:10 - 11:30

Συμμόρφωση με τις διατάξεις της Νομοθεσίας - Σημεία Ελέγχου (Α’ μέρος)
κ. Μάριος Χαραλάμπους, EurOSH Manager, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής
Κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

11:30 - 11:45

Διάλλειμα για καφέ

11:45 - 12:40

Συμμόρφωση με τις διατάξεις της Νομοθεσίας - Σημεία Ελέγχου (Β’ μέρος)

12:40 – 13:00

Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες, κ. Μάριος Καϊσής, MA, Αδειούχος
Παροχέας/Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

13:00-13:30

Η προενεργητική διαχείριση της ασφάλειας και υγείας συμφέρει οικονομικά την
επιχείρηση, κ. Άθως Χαραλάμπους, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης
Επαγγελματικών και Άλλων Κινδύνων του ΣΑΕΚ

13:30-13:45

Ερωτήσεις
Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο, παρακαλούμε συμπληρώσετε με κεφαλαία
γράμματα το πιο κάτω έντυπο και στείλετε το στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ.
22661044 ή στο E-mail: maria@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Δελτίο Συμμετοχής
«Έλεγχος Συμμόρφωσης των ΜμΕ με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία»
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, ΕΒΕ Λεμεσού

Όνομα Συμμετέχοντα:

……………………………………............................................................................................

Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας:

………………………………………..……………………………………………………………………...……..

Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ………………………………………………………………..………………………………………….………….

Τηλέφωνο:

………………………………… E-mail: …………………………………………………………………..…………………………..

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα το οποίο προσφέρεται δωρεάν. Αν θέλετε να παρευρεθείτε
παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή βάζοντας ένα √ στο τετραγωνάκι που σας αφορά

Θα παρευρεθώ στο γεύμα

Δεν θα παρευρεθώ στο γεύμα

Συμφωνώ με τη δημοσίευση των δεδομένων μου στη λίστα συμμετεχόντων:
Ναι

Όχι

Με την συμμετοχή μου σ’ αυτήν την εκδήλωση, συμφωνώ ότι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Enterprise Europe Network Cyprus, και σε έντυπες
δημοσιεύσεις του ΚΕΒΕ.

