
Ενότητα 1η  Εκτίμηση Κινδύνων  
Κανονισμοί για την Διαχείρισης Θεμάτων Ασφά-
λειας και Υγείας για την υποχρέωση του εργοδό-
τη να εκπονεί και να παρακολουθεί Μελέτη Ε-
κτίμησης Κινδύνων, οι κατευθυντήριες οδηγίες 
ευρωπαϊκών οργανισμών για την επαγγελματική 
ασφάλεια και υγεία και η Μεθοδολογία Εκτίμη-
σης των Κινδύνων.  
Εργαστήριο 1: Εκπόνηση Μελέτης εκτίμησης 
κινδύνων 
 Επεξήγηση της μεθοδολογίας εκπόνησης και 
σύνταξης της μελέτης εκτίμησης κινδύνων για να 
γίνει από τους εκπαιδευόμενους σε δικό τους 
χρόνο.   Αξιολόγηση μελετών από ομόλογους 
 Συζήτηση των μελετών εκτίμησης κινδύνων που 
έχουν εκπονήσει οι εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια 
του εργαστηρίου. 
Ενότητα 2η:  Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελ-
ματικής Ασφάλειας και Υγείας  
Αναπτύσσεται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφά-
λειας και Υγείας που καλείται να εφαρμόζει κάθε 
επιχείρηση / οργανισμός κατά τις απαιτήσεις των 
κανονισμών περί διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας 
και υγείας Κ.Δ.Π. 158/2021 στην βάση του προ-
τύπου ISO45001 και των κατευθυντήριων οδη-
γιών της αρμόδιας αρχής  

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Με το πέρας του προγράμματος οι  
καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 
Γ1. Να ερμηνεύουν το περιεχόμενο των Κανονισμών περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και 
Υγείας 
Γ2. Να αναγνωρίζουν το αντικείμενο του διεθνούς προτύπου ISO31000:2020 για την διαχείριση 
κινδύνων 
Γ5. Να ερμηνεύουν τις απαιτήσεις τους διεθνούς προτύπου ISO45001:2018 
Δ1. Να εκπονούν μελέτη εκτίμησης κινδύνων  
Δ2. Να συντάσσουν την έκθεση εκτίμησης κινδύνων 
Δ3. Να συντάσσουν τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας  
Δ4. Να εγκαταστήσουν σύστημα κουλτούρας ασφαλείας 
Δ7. Να τηρούν το Ειδικό Αρχείο Ασφάλειας και Υγείας. 
Σ1. Να υποκινούν την συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας στην επιχείρηση/οργανισμό τους. 

Εργαστήριο 2: Ανάπτυξη Συστήματος  Διαχείρι-
σης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 
Επεξήγηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης Συστή-
ματος  Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας 
και Υγείας για να γίνει από τους εκπαιδευόμε-
νους σε δικό τους χρόνο.   Αξιολόγηση των συ-
στημάτων διαχείρισης Α&Υ που έχουν αναπτύ-
ξει οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο του εργαστη-
ρίου από ομόλογους 
 Συζήτηση των συστημάτων διαχείρισης Α&Υ 
που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευόμενοι στα 
πλαίσια του εργαστηρίου 
 
Ενότητα Τρίτη: Κουλτούρα Ασφάλειας και 
Υγείας  
Παρουσιάζεται η έννοια της κουλτούρας, τα 
κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν κουλτούρα 
ασφάλειας και υγείας και σχεδιάζεται η στρατη-
γική ανάπτυξής της.  
Εργαστήριο 3: Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Κουλ-
τούρας Ασφάλειας 

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Εργαστήριο Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και Ανάπτυξης  

Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ  

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Για δικαιούχους ΑνΑΔ 

€255,00 + ΦΠΑ (161,50**) 

QE119 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

ΕΣΥΠΠ και Αναπληρωτές ΕΣΥΠΠ, Σε Λειτουργούς Ασφά-
λειας, Αναπληρωτές Λειτουργούς Ασφάλειας, Υπεύθυνους Α-
σφάλειας και Αναπληρωτές Υπεύθυνους Ασφάλειας, ΕΞΥΠΠ, 
μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και σε εκπροσώπους της διοίκη-
σης που διορίζονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών Ασφαλείας.  

Ημερομηνίες Διεξαγωγής  

03, 10, 17, 24 Νοεμβρίου & 

01 Δεκεμβρίου 2022  

08:30 - 17:15 

Συνολική διάρκεια 

προγράμματος 35 ώρες 

**Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε 

στα  €850,00 + ΦΠΑ (161,50) για όλα τα 

μεγέθη επιχειρήσεων. 
  

Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν τα 

σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με €595,00 

ανά συμμετέχοντα 

Κοινωνική Δικτύωση  
Quintessence Enterprises Ltd: 

Μικτή εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση  με 

Σύγχρονη Συμμετοχή  (δηλ. στον ίδιο χρόνο) 

εκπαιδευτή και καταρτιζόμενων  στην πλατφόρμα 

ΖΟΟΜ και Ασύγχρονη Μάθηση μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας  Moodle 

www.quintessenceLMS.org  

Ευσέβιος Χατζηκώστας 

Εκπαιδευτής Επιπέδου 5 

Χημικός, ΕΞΥΠΠ 

  

1   2   3 

(1) Για να εκπονείτε Μελέτες 

Εκτίμησης Κινδύνων,  

(2) να Αναπτύσσετε Συστήμα-

τα Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Υγείας  και  

(3) να μεθοδεύσετε την καλ-

λιέργεια κουλτούρας ασφά-

λειας σε επιχειρήσεις/

οργανισμούς βασισμένα στην 

σύγχρονη προσέγγιση των 

Διεθνών Προτύπων και της 

Εθνικής Νομοθεσίας και Κα-

νονισμών 

      ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 

Οργανισμός:…………………………………………………      μΜ**           Μ** 
 
Οικονομική Δραστηριότητα …………………………...Κίνητρα Συμμετοχής***   

 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:               email:       Κιν. Τηλ.:**** 
 

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

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

……………………………………  …………………………................   .……………...... 
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd                           **μΜ: Μικρομεσαία  Μ: Μεγάλη
  
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο 
***** Η προτεραιότητα συμμετοχής δίδεται με βάση την σειρά δήλωσης συμμετοχής και τακτοποίησης των  
            οικονομικών υποχρεώσεων  

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

Quintessence Enterprises Ltd 
Kennedy Business Center,  
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208 
1087 Nicosia, Cyprus 
Tel.:+357 22466500  
Fax:+357 22560260 
E:mail:info@quintessence.com.cy 
website: www.quintessence.com.cy 
eLearning: www.quintessenceLMS.org 

https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/
http://www.quintessencelms.org/

