
 

  

 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί έλλειψη καταρτισμένων στελεχών επιχειρήσεων στα θέματα 

ασφάλειας και υγείας σε αποθηκευτικούς χώρους. Χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση τόσο για τους 

γενικούς (λειτουργία, ευταξία, εγκαταστάσεις κλπ.) αλλά και για τους ειδικούς (σήμανση, δίκτυ 

ραφιών, διαχείριση παλετών, κινούμενες ράμπες κλπ.) κανόνες ασφαλείας κατά την εργασία τους 

σε χώρους αποθηκών.  

 

   ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις 

ώστε να : 

o Γνωρίζουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος χειρισμού των εργαλείων καθώς επίσης και των 

μηχανημάτων και εξοπλισμό 

o Να διεξάγουν επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας τους 

o Να γνωρίζουν ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες κατά τα ατυχήματα/συμβάντα 

o Να γνωρίζουν την ορθή σήμανση στους χώρους της αποθήκης  

o Να γνωρίζουν τις γενικές οδηγίες για την φόρτωση/εκφόρτωση καθώς και τις οδηγίες 

χειρισμού των βιομηχανικών οχημάτων.  

    ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

o Στατιστικά ατυχημάτων σε χώρους αποθηκών/νοοτροπία ασφαλούς εργασίας/ 

Μηχανήματα και Εξοπλισμός/ Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

o Προδιαγραφές και σωστές πρακτικές χρήσης των φορητών κλιμάκων/ Οδηγίες σωστής 

διαχείρισης χημικών ουσιών/ Επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας/ Ενδεδειγμένες ενέργειες 

κατά τα ατυχήματα/ Βασικές οδηγίες Α’ Βοηθειών 

o  Επικινδυνότητα στο χώρο της αποθήκη/ Προδιαγραφές και καλές πρακτικές για τους 

διαδρόμους κυκλοφορίας/ Κίνηση πεζών στους χώρους αυτούς 

o Αναφορά και επεξήγηση του τρόπου χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας/ Οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης ραφιών/ Γενικές οδηγίες για τη διαχείριση παλετών 

o Γενικές οδηγίες χειρισμού παλετοφόρων/ Οδηγίες χειρισμού βιομηχανικών οχημάτων/ 

Περενοφόρα οχήματα (χρησιμότητα, αναγκαιότητα, χρήση κλπ). 
 

            ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) Κύπρου                 

                      Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ, Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

                             Τ. 22665102   F. 22 666 661   E. mpirea@oeb.org.cy / avasiliou@oeb.org.cy  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

     ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ… 

mailto:mpirea@oeb.org.cy
mailto:avasiliou@oeb.org.cy
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
[ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ]  

  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν το 
Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό των 

Επιχειρήσεων/Οργανισμών, οι υπεύθυνοι αποθηκών, οι 
Λειτουργοί και τα Μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των 

Επιχειρήσεων/Οργανισμών με αρμοδιότητα στα θέματα 
ασφάλειας και υγείας.  
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς Μέλη της ΟΕΒ. 

 

  ΚΟΣΤΟΣ  

Μικρές – Μεσαίες – Μεγάλες Επιχειρήσεις: 
 

€450.00 (Δίδακτρα) – Μείον €238.00 (Χορηγία ΑνΑΔ) 
 

  Καταβλητέο ποσό ανά άτομο €212.00 
 

 

  

    

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Ονοματεπώνυμο                                                Θέση Εργασίας                                         Αρ. Ταυτότητας                                 

1..…………………………………..…/………….................................................../......................................................... 

2. ………………………………….…/……………………….………………..……/……………….…………..……….………  

3…..…………………………………/…………………………………………..…/……………….……..…..…………….…. 

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου 1……………..….…….…2………...…..………....…….3….…….….…….…………..….. 

Όνομα Επιχείρησης………………………………………………………………………………...………………...........… 

Αρμόδιο Άτομο Επικοινωνίας……………………………….………Email: …...………………….……….….…………. 

Αρ. Μητρ. Κοιν. Ασφαλίσεων………….………………..……….…….....…Αρ.Εργοδοτουμένων.………….………… 

Τηλέφωνο…………………………………………..………….… Fax…..………………………………….…….…………. 

Ταχ. Διεύθυνση…………………………………………………………………………………Ταχ.Κωδ.:..…….……..….. 

Τ.Θ………………………….….… Τ.Κ……..………………….……..…Επαρχία……………..………..………………...... 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα κίνητρα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο : ………………...……..  

……………………………………………………..………………………………………………………………………….…… 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) Κύπρου 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στην ΟΕΒ, Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τ. 22665102  F. 22 666 661 

E-mail: 

mpirea@oeb.org.cy    ή  

     avasiliou@oeb.org.cy 

 

Χώρος Διεξαγωγής: 

◦ Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία  

--------------------------------------------- 

Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής: 

◦ 30 και 31 Μαΐου,  2017 

◦  8:30 – 16:45 

--------------------------------------------- 

Εκπαιδευτής: 

◦ Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος 
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