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_________

Διαδικτυακό
Σεμινάριο

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

 

 
Αποτελεί νομική απαίτηση (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει γραπτώς έναν ή
περισσότερους εργοδοτούμενούς του για να:
• Ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που
υφίστανται ή δύναται να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και
την επιχείρησή του και
• Για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν, για τη λήψη των
προληπτικών και προστατευτικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που
αφορούν την προστασία των εργοδοτουμένων ή/και άλλων προσώπων που μπορεί
να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες κατά την εργασία.
Τα πρόσωπα που ορίζονται βάσει των παραπάνω αποτελούν την Εσωτερική
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ). Η εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ
είναι νομοθετικά καθορισμένη, με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΕΣΥΠΠ)»
καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση
των μελών της ΕΣΥΠΠ της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την
απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
28/4, 5, 12, 19, 26/5 & 2, 9, 16/6/22

ΩΡΕΣ:
15:30 - 20:15 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
36 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Αλκιβιάδης Κούμαρος

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 15/04)    
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

€862
€612
€250
€180

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)

Early Bird Offer
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €70 έκπτωση! 

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 15/04.)

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/


terramediacy

Αναφέρουν τις Διατάξεις της νομοθεσίας και τους Κανονισμούς περί
Διαχείρισης Θεμάτων ΑκΥ
Χρησιμοποιούν βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
Κατηγοριοποιούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο και να εκτιμούν τον
βαθμό επικινδυνότητάς τους 
Εφαρμόζουν και να τηρούν το Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας
Εφαρμόζουν μέσα ατομικής προστασίας
Εφαρμόζουν τα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας σε κατασκευαστικά έργα και
εργασίες σε ύψος
Προάγουν την ενεργή και ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων Ασφάλειας και
Υγείας
Υιοθετούν και να τηρούν το Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας
Υιοθετούν Σχέδια Δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης

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:
Ενότητα 8:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Συνολική διάρκεια: 36 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.

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 €70

έκπτωση! 
(Η προσφορά ισχύει μέχρι 15/04.)

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

