10 Σεπτεμβρίου, 2018

Επικίνδυνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας:
Βασικότερες Πρόνοιες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
CLP και REACH
Δωρεάν Σεμινάριο
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, Hilton Park, Λευκωσία
Η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες είναι πολύ πιο συχνή στους χώρους εργασίας από όσο
φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν
να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες και ενέχουν κινδύνους για την
ασφάλεια των εργαζομένων. Στόχος της νέας εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους
κινδύνους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να προαχθεί η
νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια εθνική αρχή για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν
δωρεάν Σεμινάριο με στόχο να ενισχύσουν τις γνώσεις των εργαζομένων για το νομοθετικό
πλαίσιο που έχει ήδη θεσπιστεί για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα προϊόντα που
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τέτοια προϊόντα είναι: καθαριστικά, απορρυπαντικά,
φυτοπροστατευτικά είδη, απολυμαντικά, βιοκτόνα, χρώματα, διαλυτικά, είδη συντήρησης
μηχανημάτων και οχημάτων, υγρά και αέρια καύσιμα κλπ.
Εξαιτίας των κινδύνων που αυτά ενέχουν, πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία,
να φέρουν κατάλληλη επισήμανση και να συνοδεύονται από Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας,
ώστε να λαμβάνουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι τα ορθά μέτρα προφύλαξης και να
πληροφορούνται για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους. .
Συγκεκριμένα, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών
και μειγμάτων, τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH όσον αφορά τις υποχρεώσεις

για τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας, και στην παροχή κατάλληλων πληροφοριών και
παραδειγμάτων καλών πρακτικών για την πρόληψη κινδύνων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στο
ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
Γλώσσα Διεξαγωγής: Ελληνικά
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πιο πάνω σεμινάριο, παρακαλείστε όπως
δηλώσετε συμμετοχή στο ΚΕΒΕ στο τηλέφωνο 22889749, ή αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο
συμπληρωμένο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο maria@ccci.org.cy μέχρι και την Δευτέρα 24
Σεπτεμβρίου 2018.
Συνημμένα η Δήλωση Συμμετοχής και το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.
Ευχαριστώ.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Τηλ. 22889752
stalo@ccci.org.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ

ΘΕΜΑ / ΟΜΙΛΗΤΗΣ

10.00 – 10.30

Προσέλευση Συμμετεχόντων

10.30 – 10.40

Χαιρετισμοί

10.40 – 10.50

Παρουσίαση των δράσεων και των στόχων του ΕΕΝ Κύπρου (Enterprise Europe
Network)
Κα Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ

10.50 – 11.40

Κανονισμός CLP - Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Χημικών Ουσιών
και Μειγμάτων
Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, CLP Helpdesk, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

11.40 – 12.00

12.00 – 12.45

Διάλειμμα - Καφές
Κανονισμός REACH - Υποχρεώσεις σχετικά με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
(ΔΔΑ)
Δρ Μαρία Ορφανού, REACH Helpdesk, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

12.45 – 13.15

Συζήτηση επί του περιεχομένου των παρουσιάσεων
Προβληματισμοί - Εισηγήσεις για βελτίωση της ισχύουσας κατάστασης

13.15

Λήξη Σεμιναρίου

Δελτίο Συμμετοχής
Επικίνδυνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας:
Βασικότερες Πρόνοιες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
CLP και REACH
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, Hilton Park, Λευκωσία
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο, παρακαλούμε όπως το πιο κάτω έντυπο σταλεί
συμπληρωμένο με κεφαλαία γράμματα το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018,
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044, E-mail: maria@ccci.org.cy

Όνομα Συμμετέχοντα: ……………………………............................................................................................
Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας: ….……………………………..……………………………………………………………………...……..
Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ………………………………………………..………………………………………….………….
Τηλέφωνο: …………………………………

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

Συμφωνώ με τη συμπερίληψη των δεδομένων μου στη λίστα συμμετεχόντων και εξουσιοδοτώ το
ΚΕΒΕ και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά με σκοπό την
ενημέρωση μου για μελλοντικές εκδηλώσεις στο θέμα αυτό.
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 οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις του ΚΕΒΕ και του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας.
Υπογραφή: …………………………………………………

Ημερομηνία: ……………………………………………

