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  Πρόγραμμα Ζωτικής – ΕΣΥΠΠ 

 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ ως Ζωτικής Σημασίας. 

Εταιρείες/Οργανισμοί που θα συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

        Περιγραφή του Προγράμματος 

 

        
Το ATI Seminar προσφέρει σεμινάριο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τίτλο:  

 

«Εκπαίδευση υπεύθυνων Ασφάλειας και υγείας στην εργασία - ΕΣΥΠΠ» 
 

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συνολικά 35 ώρες διαδυκτιακής εκπαίδευσης και 

σκοπός του είναι η εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης 

των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν 

στις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για την ετοιμασία και διαχείριση της 

Γραπτής Εκτίμησης Επικινδυνότητας, τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας, την Εργονομία, την 

Ασφάλεια στα Κατασκευαστικά Έργα, Φυσικούς-Χημικούς-Βιολογικούς παράγοντες. 

 
 

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία είναι ιδιαίτερα πολυεπίπεδη και 

απαιτητική. Το πρώτο πράγμα που απαιτείται από μια επιχείρηση είναι να μπορεί να δείξει 

προς όλους και ιδιαίτερα την αρμόδια αρχή ότι ‘Νοιάζεται' για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων της. Αυτό ξεκινάει από την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα θέματα 

που την αφορούν και προβλέπονται στη Νομοθεσία. 

Η Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ προβλέπεται από τον κανονισμό 173/2002 με μοναδική εναλλακτική 

λύση την πρόσληψη Εξωτερικού Συμβούλου (ΕΞΥΠΠ) για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. 

Επίσης αναγνωρίζεται ως συμβατή με τον Κανονισμό ΚΔΠ410/2015 (Ελάχιστες 

Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) 

Η πολύπλοκη και απαιτητική Νομοθεσία Ασφάλειας & Υγείας γίνεται απλή, κατανοητή και 

εφαρμόσιμη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζει τα στελέχη των επιχειρήσεων να 

ανταποκριθούν εκ μέρους του εργοδότη τους ορθά και αποτελεσματικά απέναντι στο 

Νόμο, τη Συνείδηση και τη καθολική απαίτηση της Κοινωνίας. 

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε 

να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη 

εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ και γενικά τα θέματα που προνοούνται για τη διαχείριση των 

θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. (Κ.Δ.Π. 173/2002). 

 

 

 

Ανάγκη Κατάρτισης: 
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         Στόχοι του προγράμματος είναι: 
 

 

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση  του προγράμματος θα μπορούν να: 

• Να αναγνωρίζουν τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών 
για την Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία 

• Να αναγνωρίζουν την μεθοδολογία  εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
• Να εντάσσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας 

στις καθημερινές πρακτικές Α&Υ 
• Να ονομάζουν τις φυσικοχημικές παραμέτρους της φωτιάς και τις βασικές αιτίες 

πυρκαγιάς 
• Να αναγνωρίζουν τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά 

και προσωρινά εργοτάξια και εργασίας σε ύψος 
• Να ερμηνεύουν το περιεχόμενο των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 

Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 
• Να προσδιορίζουν τους βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα 

προσωρινά και κινητά εργοτάξια. 
• Να εκτελούν και να  παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της Μελέτης 

Εκτίμησης Επαγγελματικής Διακινδύνευσης. 
• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 
• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν Σχέδιο Αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης 

ανάγκης 
• Να καθορίζουν Μέτρα Προστασίας έναντι των επαγγελματικών κινδύνων. 
• Να εφαρμόζουν καλές πρακτικές ασφάλειας κι υγείας 
• Να συντονίζουν τις ομάδες Ασφάλειας και Υγείας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών 

Προστασίας και Πρόληψης και των Επιτροπών Ασφαλείας 
• Να διαγιγνώσκουν επαγγελματικούς κινδύνους και να εκτιμούν την επαγγελματική 

διακινδύνευση 
• Να καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση τους 
• Να εμπνέουν πνεύμα Ασφάλειας και Υγείας στα πρόσωπα στην εργασία 
• Να εφαρμόζουν αναλυτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων 

 
 

 

 

• Διευθυντικό, επιστημονικό, εποπτικό προσωπικό, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 

• Διευθυντές/Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

• Διευθυντές Συμμόρφωσης (Compliance Managers) 

• Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

• Επιστάτες εργοταξίων και εργοστασίων 

         Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει το σεμινάριο: 
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Το πρόγραμμα θα καλύψει τα πιο κάτω επιμέρους θέματα: 

• Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία 

• Εκτίμηση των κινδύνων 

• Πυρασφάλεια και Εκτίμηση των κινδύνων από πυρκαγιά 

• Σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης 

• Ασφάλεια & Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος 

• Διακίνηση φορτίων 

• Διακίνηση προσώπων και οχημάτων  

• Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

• Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας 

• Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

• Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι 

• Εργονομία – Μυοσκελετικές Παθήσεις 

• Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες 

• Φυσικοί παράγοντες 

• Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης 

• Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας 

• Βασικές αρχές Επιθεωρήσης χώρων εργασίας 

• Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας 

• Εκτίμηση των κινδύνων (πρακτική εξάσκηση) 
 
 

 

 
 

Μετά το τέλος του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθεί 
Πιστοποιητικό Κατάρτισης στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν 
με επιτυχία το πρόγραμμα.  

 

 

 

          Θεματικοί Τομείς 

     BONUS 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 

  
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
26/5, 2, 9,16, 23, 

30/6 2023 
35 

ΩΡΕΣ 
ONLINE 
(ZOOM) 

 
 

 

 

 

 
Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η κατάρτιση και θα δοθούν οι σημειώσεις είναι η 
Ελληνική. Όπου υπάρχουν όροι θα αποδίδονται και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τόσο 
κατά την εκπαίδευση όσο και στις σημειώσεις. 
 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου το 
καθαρό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €160 (+ΦΠΑ) ανά άτομο.  
Το αρχικό ποσό του σεμιναρίου ανέρχεται στα €755.00 (+ΦΠΑ) ενώ χρηματοδοτείται το ποσό των €595.00 (+ΦΠΑ).  
 

Σημειώνεται ότι το κόστος του ΦΠΑ επιστρέφεται στους συμμετέχοντες φορείς. 

• Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση το αρχικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν 
επιχορηγείται από την ΑνΑΔ. 

• Οι αναγραφόμενες δαπάνες αφορούν δικαιούχους επιχορήγησης 

Τελευταία ημέρα εγγραφής: 
 

Η δήλωση συμμετοχής μαζί με τα δικαιώματα, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ATI Seminar το αργότερο μέχρι τις 19 Μαίου 2023.  
Στις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Συστήνεται η κάθε επιχείρηση να συμμετέχει με περισσότερα από ένα άτομα ώστε η ομάδα 

που θα λάβει μέρος να μπορέσει να εφαρμόσει τις εισηγήσεις και προτάσεις του εκπαιδευτή 

στο κάθε τμήμα της επιχείρησης. 

 

     Τιμολόγηση & Γλώσσα 

       Γλώσσα 

     Τιμολόγηση 

     Πότε και που 
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Ο Κώστας Καράμπαλης είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής 
της ΑΝΑΔ σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι 
κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Περιβάλλον & 
Νέες Τεχνολογίες) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σπούδασε 
ΓΕΩΠΟΝΙΑ στο Ανώτατο Τεχνολιγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης, προσφάτως ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στο τμήμα security management του GLOBAL COLLEGE . έχει 
τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών 
του ibstpi και του προτύπου ECDL CTP. Είναι ενταγμένος στο 
μητρώο IRCA (εσωτερικών και εξωτερικών Επιθεωρητών & 
Επικεφαλών Επιθεωρητών) στα πρότυπα iso 9001, iso 
22000 & iso 45001. Επίσης έχει πιστοποιημένη εκπαίδευση 
πέραν των 500 ωρώνσε θέματα που αφορούν ολόκληρο το 
πλαίσιο Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία.  
Διαθέτει εκπαιδευτική & Συμβουλευτική πείρα πέρα των 

20 ετών σε πληθώρα επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
Διετέλεσε Επικεφαλής Επιθεωρητής σε εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και 
συμμετείχε σε επιθεωρήσεις με βάση διάφορα πρότυπα Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας 
καθώς και σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, όπως και σε ζητήματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι επιθεωρητής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑΝΑΔ.  

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

(+357) 22 253601 ή μέσω email στο info@atiseminar.com.  

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο 

http://bit.ly/3RWSaGQ . 

  

          Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτή 

     Επικοινωνήστε μαζί μας 

http://bit.ly/3RWSaGQ

