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«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Στόχος: 
 
Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο/η κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση 
στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών που 
αφορούν ειδικά στη θέση εργασίας ή στα καθήκοντά του/της κατά την –  
 
(α) πρόσληψη, 
(β) τυχόν μετάθεση ή αλλαγή των καθηκόντων, 
(γ) εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισμού εργασίας,  
(δ) εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας, και 
(ε) εισαγωγή νέων ή αλλαγή υφιστάμενων συστημάτων ή μεθόδων εργασίας 

στους χώρους εργασίας. 
 
Ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει ώστε η εκπαίδευση αυτή να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των 
κινδύνων και στην εμφάνιση νέων κινδύνων και να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, εφόσον απαιτείται. 
 
Όσον αφορά στις θεματικές ενότητες και στη διάρκεια της εκπαίδευσης των αντιπροσώπων 
ασφάλειας αυτά καθορίζονται στο περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτουμένων, Αυτοεργοδοτουμένων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, 
Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 
238/2021). 
 
 
 
 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:     20/2/2023 
 

Χώρος Διεξαγωγής:      ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΒΕ 
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Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας 
των επιχειρήσεων.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 Να διατυπώνουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόσο των εργοδοτών όσο 

και των εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 Να απαριθμούν και να καταγράφουν τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας. 
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας. 
 Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας. 
 Να οργανώνουν σωστά τη θέση εργασίας τους. 
 
Σε επίπεδο στάσεων 
 Να υιοθετούν τις εισηγήσεις που συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

στην εργασία.  
 

Να κρίνουν κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικά ή χρήζουν 
βελτίωσης. 
    

Εκπαιδευτής 
Εκπαιδευτής στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο κ. Μάριος Χαραλάμπους, 
εγκεκριμένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης ΑνΑΔ. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: €190 
+ €36.10 Φ.Π.Α. 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €102                      
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ: €124.10  (€88 + €36.10 ΦΠΑ)                     

Δηλώσεις Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση 
συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, στο φαξ. 22665685, email: 
freedom@ccci.org.cy μέχρι τη Παρασκευή 10/2.2023.  

 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 

 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 

           BIC: BCYPCY2N 
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
BIC: HEBACY2N  

 
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 

4. Η πληρωμή με μετρητά δεν θα γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΑΝΑΔ. 
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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 οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος 
κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ολικός χρόνος προγράμματος 6 ώρες (τα διαλείμματα δεν συμπεριλαμβάνονται) 

 

 

 

 

Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

08:00 08:10 00:10 
Καλωσόρισμα –  
Γνωριμία με τον εκπαιδευτή, Παγοθραύστης, Διάγνωση 
των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

08:10 09:40 01:30 

Νομοθετικό Πλαίσιο –  
• Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία, Νόμοι του 1996-2020 
• Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία Κανονισμοί του 2021  - Επιτροπές 
Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους 
εργασίας(Κ.Δ.Π. 158/2021). 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

09:40 09:55 00:15 Διάλειμμα  

09:55 10:25 00:30 Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία Μάριος 
Χαραλάμπους 

10:25 12:10 01:45 

Κυριότεροι κίνδυνοι στην εργασία  
• κτηριακές εγκαταστάσεις 
• μηχανήματα / εξοπλισμός εργασίας 
• πυρκαγιά 
• οθόνες οπτικής απεικόνισης 
• χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:10 12:25 00:15 Διάλειμμα  

12:25 13:50 01:25 

Κυριότεροι κίνδυνοι στην εργασία  
• χημικοί και βιολογικοί παράγοντες 
• ηλεκτρισμός 
• θόρυβος - δονήσεις 
• εργασίες σε ύψος 
• ψυχοκοινωνικοί 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

13:50 14:20 00:30 Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων  

14:20 14:30 00:10 
Καταληκτική συνάντηση - Σύνοψη, ανακεφαλαίωση, 
Υπογράμμιση κύριων εκπαιδευτικών σημείων, 
Συμπεράσματα, Αξιολόγηση 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 06:00  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

«Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 
 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.                    Φαξ. 

Διεύθυνση:           Τ.T. 

Τ.Θ.            Τ.T. 

E-MAIL:           

Τομέας Δραστηριοτήτων:          

 
Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 
    Λευκωσία   20/2/2023 
 
Ονόματα Συμμετεχόντων:                  Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

4. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 
 
 
Ημερομηνία ………………………………………………       Υπογραφή ……………………………………………………….. 

□ Δίνω τη συγκατάθεση μου για να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω e-mail. 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει 
για το σκοπό της οργάνωσης και υλοποίησης της διοργάνωσης για την οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Μπορείτε να βρείτε την 
σχετική ενημερωτική δήλωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην πιο πάνω 
διοργάνωση εδώ  
Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις/σεμινάρια δύναται να καταγράφονται έτσι ώστε όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση και να παρακολουθήσουν αποσπάσματα που δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν. 
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω email (συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων για διοργανώσεις, 
σεμινάρια, εγκυκλίους και νέα) δηλώστε τη συγκατάθεση σας  πιο πάνω. 
Μπορείτε να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού οποτεδήποτε αξιοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο 
“unsubscribe” σε κάθε email ή/και επικοινωνώντας με το ΚΕΒΕ στο dpo@ccci.org.cy    
 
/ΕΞ
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