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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό,
Λειτουργούς και Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας (ΕΣΥΠΠ) καθώς επίσης και σε
μέλη Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας.

 
Η αναγνώριση και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων αποτελεί θεμέλιο
λίθο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και κύριο μέρος της Μελέτης
Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων, το οποίο αποτελεί νομική απαίτηση. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποσκοπεί στη βελτίωση
της ικανότητας των συμμετεχόντων να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να
καταγράφουν αποτελεσματικά τους κινδύνους στους εργασιακούς χώρους. 

Καλύπτονται νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και η βασική ανάγκη
μείωσης συχνότητας επικίνδυνων συμβάντων, παραλίγον εργατικών
ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Παράλληλα, δια της ελαχιστοποίησης της συχνότητας εμφάνισης των
παραπάνω, βελτιώνεται η παραγωγικότητα του οργανισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
31/03 & 07/04/22

ΩΡΕΣ:
11:00 - 15:45 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
9 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Αλκιβιάδης Κούμαρος

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 15/03)    
ΑΝΕΡΓΟΙ:

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις τελικές
εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο
οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

€253
€153
€100
€60

ΔΩΡΕΑΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Early Bird Offer
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €40 έκπτωση! 

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 15/03.)

Το  πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που

συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους
καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ,
θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

https://terramediacy.com/
https://terramediacy.com/courses/ektimisi-kindinon/


terramediacy

Αναγνωρίζουν την ανάγκη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων σε
έναν οργανισμό
Ορίζουν τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων
Αναγνωρίζουν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο
Χρησιμοποιούν εργαλεία Εκτίμησης των Επαγγελματικών Κινδύνων
Κατηγοριοποιούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο και να εκτιμούν τον
βαθμό επικινδυνότητάς τους
Εξακριβώνουν υφιστάμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και τρίτων
προσώπων και να προτείνουν περαιτέρω μέτρα, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο
Προάγουν την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων
ΑκΥ του οργανισμού τους
Υιοθετούν και να προάγουν ορθές πρακτικές εργασίας
Προάγουν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον οργανισμό
τους

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση
να:  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα 1 :  
Ενότητα 2 : 
Ενότητα 3 :

Ενότητα 4 : 

Ενότητα 5:
Ενότητα 6:

Ενότητα 7:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολική διάρκεια: 9 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Αλκιβιάδης Κούμαρος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός,

ΕΞΥΠΠ, ΕΕΚ
ΣΕΠ/CYQF/EQF5

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι συμμετοχικό και διαδραστικό. Περιλαμβάνει συζήτηση και
προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των καταρτιζομένων. Περιλαμβάνει επίσης
παρουσιάσεις, προβολή βίντεο, πρακτική άσκηση καθώς επίσης και μελέτες
περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών. Παράλληλα, το
πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εργασίες σε ομάδες, μέσω των οποίων οι
συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες .

Ο Αλκιβιάδης Κούμαρος είναι
Ηλεκτρονικός Μηχανικός με
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. 

Κατέχει πολυετή πείρα σε βιομηχανικές
μονάδες και εργοστάσια. 

Είναι εγκεκριμένος Εξωτερικός
Σύμβουλος Υπηρεσιών Προστασίας και
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), Πιστοποιημένος
Διαχειριστής Ενέργειας, Επιθεωρητής
συστημάτων ISO, καθώς και
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF5.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

Early Bird Offer
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση
συμμετοχής και εξασφαλίστε €40

έκπτωση! 
(Η προσφορά ισχύει μέχρι 15/03.)

https://terramediacy.com/
https://www.facebook.com/terramediacy/

