
  

 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε 

ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση τους να έχουν κατανοήσει τους φυσικούς κινδύνους όπως π.χ. 

θόρυβο, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, οπτική ακτινοβολία, κτλ, καθώς επίσης και τους 

κινδύνους κατά τη διακίνηση προσώπων και οχημάτων.  

   ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

o Φυσικοί Παράγοντες: 

• Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου (ΚΔΠ 230/2002) και της οδηγίας της ΕΕ 2003/10/ΕΚ. 

• Θόρυβος : το ακουστικό πεδίο του ανθρώπου, επιπτώσεις ηχητικού περιβάλλοντος στον 

άνθρωπο, μελέτη ηχητικού περιβάλλοντος εργασίας.  

• Θερμική άνεση και θερμική καταπόνηση: περιοχές θερμικής άνεσης σε συνάντηση 

θερμοκρασίας / υγρασίας, κίνδυνοι και μέτρα. 

• Έκθεση σε ακτινοβολία: ιοντίζουσες  και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κίνδυνοι, 

επικινδυνότητα, επιπτώσεις και μέτρα.  

• Το οπτικό σύστημα του ανθρώπου: η ευαισθησία της όρασης, η προσαρμογή στο φως 

και στο σκοτάδι, αρχές φωτισμού χώρων. 

o Διακίνηση Προσώπων και Οχημάτων:  

• Κατηγοριοποίηση προσώπων τα οποία διακινούνται στους εργασιακούς χώρους, 

εξουσιοδοτημένα και μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

• Κατηγοριοποίηση οχημάτων τα οποία διακινούνται στους εργασιακούς χώρους, χώροι 

κυκλοφορίας και στάθμευσης, οριοθέτηση, σήμανση.  

• Βασικοί κανόνες Ασφάλειας για την ασφαλή διακίνηση προσώπων και οχημάτων. 

• Ασφαλής φόρτωση οχημάτων, γενικές οδηγίες ασφάλισης φορτίων.  

• Υπολογισμός προσδέσεων, είδη προσδέσεων.  

• Επιθεώρηση φόρτωσης. 

• Διατάξεις φόρτωσης ανά κατηγορία μεταφερόμενου φορτίου. 

                         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) Κύπρου                                

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

                                      Τηλ. 22665102, fax.: 22 666 661, e-mail: mpirea@oeb.org.cy / avasiliou@oeb.org.cy  

ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ                     

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  
 

Το σεμινάριο πληρεί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που τέθηκαν από το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την επάρκεια εκπαίδευσης των 

Λειτουργών Ασφάλειας (Ενότητες 12 + 17). 
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ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ                     

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

   

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει το Διευθυντικό, 

Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό των επιχειρήσεων/ 

οργανισμών, 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 €221.00 (Χορηγία ΑνΑΔ) 

  Καταβλητέο ποσό ανά άτομο €229.00 
 
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο                                              Θέση Εργασίας                                              Αρ. Ταυτότητας 

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

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

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

Αρ. 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 : ……………….…....……..  

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

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
(ΟΕΒ) Κύπρου 

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

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τηλ. 22665102      Fax: 22 666 661 

E-mail: 

mpirea@oeb.org.cy  or              
avasiliou@oeb.org.cy 

 

             

 

Χώρος Διεξαγωγής: 

◦ Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία 

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

Ημερομηνίες: 

◦ 28 – 29 Ιουνίου 2017 

Ώρες Διεξαγωγής: 

◦ 8:30 –  16:30 

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

Εκπαιδευτής: 

◦ Δρ. Γιώργος Σκουρουμπέλος 
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