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

 Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας Κανονισμούς του
2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021), αποτελεί νομική απαίτηση των επιχειρήσεων να διαθέτουν
γραπτή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων, σύστημα διαχείρισης
ασφάλειας και υγείας καθώς και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο να
έχει λάβει την ανάλογη εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ουσιαστική συμμόρφωση της
επιχείρησης με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την Διαχείριση της Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία. Παράλληλα θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης συμπεριφορών, διαδικασιών, εφαρμογής αυτών
καθώς και εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης θα καλύψει τη βασική ανάγκη για
μείωση της συχνότητας επικίνδυνων συμβάντων, παραλίγο εργατικών ατυχημάτων,
εργατικών ατυχημάτων καθώς και επαγγελματικών ασθενειών. Ταυτόχρονα μέσω της
ελαχιστοποίησης της συχνότητας εμφάνισης των παραπάνω θα βελτιωθεί
ουσιαστικά η παραγωγικότητα του οργανισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
11 & 14/04/22 

ΩΡΕΣ:
15:00 - 20:15 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
10 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Αλκιβιάδης Κούμαρος

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 31/03)    
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

€270
€170
€100
€80

ΔΩΡΕΑΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Early Bird Offer
Συμπληρώστε έγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής και εξασφαλίστε €20 έκπτωση! 

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/03.)

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/


terramediacy

Αναγνωρίζουν τη συμβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα εργατικά
ατυχήματα
Αναφέρουν τις υποχρεώσεις του εργοδότη 
Χρησιμοποιούν τα σωστά βήματα σε μια μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών
κινδύνων
Αναγνωρίζουν τι είναι ΕΣΥΠΠ
Αναγνωρίζουν και 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 προάγουν ορθές πρακτικές εργασίας
Προάγουν την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον οργανισμό
Εφαρμόζουν τις κατάλληλες νομοθεσίες

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:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑκΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνολική διάρκεια: 10 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 €20

έκπτωση! 
(Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/03.)

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

