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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Όπως είναι γνωστό η λέξη-κλειδί για τα θέματα Α&Υ αλλά και της 

προστασίας περιβάλλοντος είναι η «πρόληψη» (prevention). Η 

στρατηγική της απαλοιφής των κινδύνων αποτελούσε μόνο ένα 

όραμα μια και απαιτεί την απάλειψη του ανθρώπινου λάθους. Η 

ψηφιοποίηση σε εγκαταστάσεις, δραστηριότητες, εφοδιαστική 

αλυσίδα, πελάτες και εξυπηρέτηση απαλείφει την ανάγκη της 

ανθρώπινης παρέμβασης μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας 

(εφαρμογών, πλατφορμών, ψηφιακού εξοπλισμού ελέγχου) που θα 

διαχειρίζεται όλο τον επικίνδυνο εξοπλισμό εξ αποστάσεως. Με την 

έννοια αυτή η Α&Υ οφείλει να εξελίσσεται μετασχηματιζόμενη 

ακολουθώντας τις εξελίξεις και λαμβάνοντας τη μορφή του Safety 

4.0. Από την άλλη πλευρά οι κίνδυνοι που ενέχει αυτός ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός δεν μπορούν να  αγνοηθούν. 
 

Αυτό το σεμινάριο παρουσιάζει τις προκλήσεις με τις απαιτήσεις της 

νέας προσέγγισης του Σκεπτικού Βάσει Επικινδυνότητας 
 

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά και επιστημονικά 

στελέχη επιχειρήσεων και λειτουργούς ασφάλειας και υγείας, που 

θέλουν να εντάξουν και να οργανώσουν την διαχείριση της 

επικινδυνότητας των εργασιακών τους χώρων, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη προσέγγιση, είτε οι οποίοι επενεργούν και ως 

αρμόδια πρόσωπα στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των 

επιχειρήσεων τους 

• Νέες προσεγγίσεις στη στρατηγική 

διαχείριση της Α&Υ (προγνωστική έναντι 

προληπτικής) 

• Σχεδιασμός μετάβασης της επιχείρησης 

στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 

• Ο ανθρώπινος παράγοντας στο νέο 

ψηφιακό περιβάλλον 

• Ο Ανθρώπινος Παράγοντας στη θέση 

της 4ης τεχνολογικής επανάστασης – 

αιτίες κινδύνων και προκλήσεις  

➢ Θετικές επιδράσεις στην υγεία 

➢ Τεχνολογίες μη επανδρωμένης 

συντήρησης 

➢ Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι υγείας  

➢ Αλλαγή του επιπέδου 

επικινδυνότητας των γνωστών 

εργονομικών κινδύνων 

• Έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους για 

την Α&Υ  στη ψηφιακή εποχή   

• Σχεδιασμός μεθοδολογίας για την 

αποτελεσματική προστασία της Α&Υ σε 

εργασίες υψηλής επικινδυνότητας 

• Περιπτωσιακή Μελέτη Σχεδιασμός 

Εφαρμογών Εκτίμησης Επικινδυνότητας 

και Ανάλυσης των Κινδύνων (Το 

Σύστημα AURA) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   

 

20 και 21 Οκτωβρίου 2021 
 

Ξενοδοχείο Semeli – Λευκωσία  
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 16:45 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ιδρυματική κατάρτιση 

διάρκειας 14 ωρών και 

υποχρεωτική ενδοεπιχειρισιακή 

κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών 
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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.  
 

      

 
 
 

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 
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Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
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