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Σεμινάριο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικό, εποπτικό προσωπικό,
αντιπροσώπους ΑκΥ και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας που δεν ανήκουν στην
ΕΣΥΠΠ.

 

 
Αποτελεί νομική απαίτηση ( Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει για την
επιχείρησή του Αντιπροσώπους Ασφάλειας, όταν εργοδοτεί άνω των τριών (3)
ατόμων, καθώς και να συστήνει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον ο
αριθμός των εργοδοτουμένων ξεπερνά τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Επίσης οι
αντιπρόσωποι ασφάλειας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας
απαιτείται όπως έχουν λάβει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα
Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021).

Το σεμινάριο «Εκπαίδευση μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει
όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των
Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής
Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την
απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
20 & 27/10/22

ΩΡΕΣ:
16:00 - 19:45 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
7 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Αλκιβιάδης Κούμαρος

ΚΟΣΤΟΣ:                      
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 
ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ:
EARLY BIRD OFFER: 
(Valid until 10/10)    
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

€189
€119
€70
€50

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

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

(Η προσφορά ισχύει μέχρι 10/10.)

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/ekpaideusi-melon-epitropis/
https://terramediacy.com/
https://terramediacy.com/ekpaideusi-melon-epitropis/


Ορίζουν τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας (ΑκΥ) και τους κυριότερους
κινδύνους στην εργασία
Αναγνωρίζουν τα μηχανήματα/εξοπλισμό εργασίας που αφορούν τις
κτηριακές εγκαταστάσεις
Αναφέρουν τους κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων ΑκΥ
Χρησιμοποιούν ορθά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων
Αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο
Καταγράφουν ορθά των αναγνωρισμένων επαγγελματικών κινδύνων με
βάση τη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων ΑκΥ
Προάγουν την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων
ΑκΥ του οργανισμού τους
Προάγουν τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Υιοθετούν και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων
ΑκΥ
Προάγουν την βελτίωση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλοντος στον
οργανισμούς

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:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνολική διάρκεια: 7 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 10/10.)

F i n d  u s  o n  S o c i a l  M e d i a

https://terramediacy.com/
https://www.facebook.com/terramediacy
https://www.instagram.com/terramediacy/
https://www.linkedin.com/company/terramedia-interactive

