Περιγραφή

Η ανάγκη κατάρτισης του συγκεκριμένου θέματος, απορρέει από τη
νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη
εκπαίδευση στα οριζόμενα πρόσωπα ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτούμενοι
ή οι ίδιοι εργοδότες οι οποίοι θα διεξάγουν τις δραστηριότητες
προστασίας και πρόληψης, καθώς και του / της προέδρου
επιτροπής ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες
ενότητες της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 35 ωρών που
απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη
εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα διεξάγουν εσωτερικά τις
δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, βάσει της Κ.Δ.Π.
238/2021.

Περισσότερες πληροφορίες
• Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από τον
Μιχαλάκη Θεοδότου στην Ελληνική
γλώσσα.
• Η συνολική διάρκεια κατάρτισης
του προγράμματος είναι 35 ώρες.
• Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί δια
ζώσης.
• Αρχικό κόστος ανά συμμετοχή:
€ 770 συν € 146.30 ΦΠΑ
• Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 595
• Τελικό κόστος ανά συμμετοχή:
€ 175 συν € 146.30 ΦΠΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οριζόμενα
πρόσωπα από τον εργοδότη ή
αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα
διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες
προστασίας και πρόληψης καθώς και του/της
προέδρου επιτροπής ασφάλειας.

Στόχοι σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες με το πέρας του
σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων
• Να κατονομάζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από
τον εξοπλισμό εργασίας
• Να περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας
• Να περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία και
τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ σε θέματα πυρόσβεσης,
πυρασφάλειας και εκκένωσης του εργασιακού χώρου
• Να διατυπώνουν τους Ψυχοσωματικούς κινδύνους
• Να προσδιορίζουν τους Ηλεκτρικούς κινδύνους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
•

Να ερμηνεύουν τις βασικές πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα
Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας

•

Να επεξηγούν τη σημασία χρησιμοποίησης Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) στους χώρους εργασίας

•

Να ερμηνεύουν τους φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

Σε επίπεδο στάσεων
•

Να υιοθετούν τρόπους αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων.

•

Να παρουσιάζουν τους κινδύνους σε διάφορες επαγγελματικές
δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, προσώπων
και οχημάτων κ.α.)

• Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην
εργασία
• Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ)
• Εκτίμηση των κινδύνων
• Πυρασφάλεια και Σχέδια δράσης
και αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

Ενότητες

• Διακίνηση προσώπων και
οχημάτων
• Ασφάλεια & Υγεία στα
κατασκευαστικά έργα και
εργασίες σε ύψος

• Εργονομία – Μυοσκελετικές
παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη
χειρονακτική διακίνηση φορτίων
• Χημικοί και Βιολογικοί παράγοντες
• Φυσικοί παράγοντες
• Οθόνες οπτικής απεικόνισης
• Βασικές αρχές Επιθεώρησης χώρων
εργασίας
• Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων
εργασίας

• Μηχανικοί κίνδυνοι και
εξοπλισμός εργασίας

• Τήρηση αρχείου Ασφάλειας και
Υγείας

• Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

• Εκτίμηση των κινδύνων (πρακτική
εξάσκηση)

• Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι

