
 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Τηλ. 22 665 102 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  
 

• γνωρίζουν τη νομοθεσία σχετικά με στερεά απόβλητα και τη 

διαχείριση τους   

• προτείνουν επιλογές για τη μείωση των στερεών αποβλήτων 

στην πηγή, έτσι ώστε να μειωθούν οι ποσότητες των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

• βελτιώσουν την ικανότητα να εντοπίζουν μέσα από την 

παραγωγή τους τα στερεά απόβλητα. 

• μπορούν να επιλέγουν μεθόδους μετατροπής των στερεών  

αποβλήτων σε οικονομικά αγαθά κατανοήσουν τις σωστές 

επιλογές των πρώτων υλών και σωστών διεργασιών για την 

μείωση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων.  

• αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την αποτελεσματική 

προβολή της επιχείρησης του μέσα από την εφαρμογή όλων 

των παραπάνω.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

25 – 26  Νοεμβρίου 2019     
 

Ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach – Λεμεσός  
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδρυματική 

κατάρτιση διάρκειας 14 ωρών και υποχρεωτική 

ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών. 
 

 

Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας και Εθνικής Νομοθεσίας  

• Ανάπτυξη και επεξήγηση των 

ευρωπαϊκών οδηγιών και   

εφαρμοστικών νόμων στην Κύπρο 

Μεταποιητική Επιχείρηση και 

Περιβάλλον 

• Σχεδιασμός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

• Καθορισμός Περιβαλλοντικών 

Σκοπών και Στόχων  

Οφέλη από τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων  

• Οικονομικά οφέλη  

• Μείωση κόστους παραγωγής κλπ. 

Παραγωγή, Διαδικασία και 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων.   

• Μείωση των σταδίων παραγωγής, 

• Εξοικονόμηση υλικών κλπ. 

Δημιουργία Χάρτη Αποβλήτων για τις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις   

• Ανάπτυξη απλού σχεδίου της 

επιχείρησης 

 «Πράσινες» Επιχειρήσεις – Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων   

•  «Πράσινες» επιχειρήσεις και 

διαχείριση στερεών αποβλήτων  

Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

• Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης 

διαχείρισης αποβλήτων και 

εξοικονόμησης πόρων  

 
  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

Διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη 

της μεταποιητικής βιομηχανίας που 

ασχολούνται με τη μελέτη / 

κατασκευή/παραγωγή 

προϊόντων/εφαρμογή διεργασιών και 

περιβαλλοντικούς ελέγχους της 

επιχείρησης. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    
 

25 – 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΛΕΜΕΣΟΣ    

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική 

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 

 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ. 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 
 

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

Επιχείρηση: 
 

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων: …………………………………………………… 

Αρμόδιο Άτομο 

για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 

Οδός/Αρ):  Ταχ. Κώδικας:  

Ταχ. Θυρίδα:  Ταχ. Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  Αριθμός Εργοδοτουμένων:  

 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση 

επιβεβαιώνουμε ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί και 
συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, ταυτότητα και Αρ. 

Κινητού) για τους σκοπούς της ΑνΑΔ.  

 
 

…………………………………………………………………… 
Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου 

 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Τηλ. 22 665 102 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

mailto:mpirea@oeb.org.cy


3 

 

 

 
 

Εκπαιδεύτρια του προγράμματος  
 

Ανθή Χαραλάμπους  
 

 

Ανθή Χαραλάμπους, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ 

 

Η κα Ανθή Χαραλάμπους είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιο 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευση MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική, κάτοχος 

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας. Στην αρχή της καριέρας της 

(1997) εργάστηκε στο εξωτερικό σε περιβαλλοντικά έργα, μελέτες εκτίμησης 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, στη διαχείριση και επεξεργασία υγρών και στερεών 

αποβλήτων.  

Από το 2001 ξεκίνησε να εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, σε σημαντικούς 

οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό όπως το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, στη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση 

Ενέργειας. Την περίοδο 2009 έως 2016 διορίσθηκε η Διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων 

Πολιτών. Από τον Οκτώβριο του 2016 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΟΕΒ, ως Προϊστάμενη της 

Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Συμμετείχε σε πληθώρα συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό 

ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και έχει αρκετές δημοσιεύσεις στο ενεργητικό της. 

 
 


