
 

  

 

 
Αν και οι εργασίες γραφείου θεωρούνται χαμηλής επικινδυνότητας, εκδηλώνονται εκεί 

πολυάριθμα ατυχήματα ενώ παρατηρείται και σημαντική η αύξηση στις εκδηλούμενες 

επαγγελματικές ασθένειες, τα εργονομικά προβλήματα και τα φαινόμενα επαγγελματικού 

άγχους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σπάνια εκπαιδεύονται στους κινδύνους κάποιοι από τους 

οποίους μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατηφόρα ατυχήματα (ηλεκτροπληξία, πτώσεις) 

ή σε μόνιμες βλάβες της υγείας (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, μυοσκελετικές παθήσεις της 

σπονδυλικής στήλης). Τέλος, νέοι κίνδυνοι όπως οι ακτινοβολίες και το άγχος ακόμη και η 

αλόγιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσέγγισης.  

 

   ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις 

γνώσεις τους σχετικά με: 

o Του κινδύνους των χώρων γραφείου 

o Την ιεράρχησή τους από πλευράς μέτρων  

o Τις επαγγελματικές ασθένειες της σύγχρονης εποχής 

o Τις ψυχοσωματικές ασθένειες της σύγχρονης εποχής  

o Τα ληπτέα μέτρα 

 

    ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

o Γενικά θέματα Ασφάλειας μέσα στον εργασιακό χώρο 

o Αναγνώριση των πηγών κινδύνου 

o Εργονομία / Εργονομικές αιτίες προβλημάτων 

o Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας / Χημικές ουσίες / Μηχανήματα και εξοπλισμός γραφείου 

o Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι  

o Πυροπροστασία (πυρασφάλεια – πυρόσβεση) 

o Έκτακτη ανάγκη  
 

 

              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 ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

     ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ… 

mailto:mpirea@oeb.org.cy
mailto:avasiliou@oeb.org.cy
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
[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  

 

€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: 

◦ 20 και 21 Ιουνίου,  2017 

◦  08:30 – 16:45  

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

Εκπαιδευτής: 

◦ Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος  
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