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QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
          Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Να ταξινομούν τους βλαπτικούς παράγοντες που απαντούν στον χώρο εργασίας  

 Να απαριθμούν και να ονομάζουν τους βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς ρύπους  

 Να αναζητούν και να εντοπίζουν τις ανώτατες τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες 

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλα όργανα μέτρησης βλαπτικών παραγόντων  

 Να διενεργούν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (θερμικός φόρτος, αερισμός, ποιότητα αέρα εσωτερικού 
χώρου, θόρυβος, φωτισμός) 

 Να επιλέγουν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (αναπνοής, ακοής, οφθαλμών, δέρματος, κεφαλής, 
άνω και κάτω άκρων) 

 Να επιβεβαιώνουν την ορθή εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας 

Περιεχόμενο του Προγράμματος: 

Μετρήστε τα επίπεδα 

επαγγελματικής έκθεσης 

σε βλαπτικούς 

παράγοντες με 

κατάλληλα όργανα 

μέτρησης και ορίσατε 

μέτρα πρόληψης 

βασισμένα σε 

αξιόπιστες μετρήσεις. 

Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων και  
πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων.  

      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  

Δικαίωμα Συμμετοχής  
Δικαιούχοι ΑνΑΔ:€355+ΦΠΑ* (180,50) 

Μη δικαιούχοι ΑνΑΔ: €700 (+ΦΠΑ) 

QE120 

Κοινωνική Δικτύωση  
Quintessence Enterprises Ltd: 

Με το πέρας του προγράμματος οι  καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα; 

Σε ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, Λειτουργούς Ασφάλειας, Συντονιστές Ασφάλειας στα κατασκευα-
στικά έργα, Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Εκπρόσωπους Εργοδοτών στις Επιτροπές 
Ασφάλειας και Υγείας 

 

1 2 3 

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   

21, 28 Δεκεμβρίου 2022,  

04, 11 & 25 Ιανουαρίου 2023 

08:30 - 17:15 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 

35 ώρες 

Μέθοδοι Κατάρτισης: Μικτή μάθη-

ση με κατά πρόσωπο και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ασύγχρονη μάθηση μέσω 

της διαδικτυακή Πλατφόρμας  Moodle 

www.quintessenceLMS.org 

Τεχνικές κατάρτισης:  
Εισηγήσεις/ συζητήσεις, Εργασίες σε ομάδες,  

Βιωματικό εργαστήριο, Μελέτες περιπτώσεων. 

Σύσταση του εισπνεόμενου αέρα εισπνεύσιμα 
και αναπνεύσιμα σωματίδια και  
προστασία αναπνοής 
Θόρυβος και προστασία της ακοής 
Χημικοί παράγοντες και προστασία του δέρμα-
τος 
Όραση και προστασία οφθαλμών 
Φωτισμός και μετρήσεις έντασης φωτισμού 
Ορατότητα, ευκρίνεια και μέσα ορατότητας και 
ευκρίνειας  
Μέσα προστασία της κεφαλής και των άκρων 
Συμβατότητα μέσων ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση στη χρήση τους και επιβεβαίωση/
μετρήσεις ορθής εφαρμογής τους   

Ευσέβιος Χατζηκώστας 
Χημικός, ΜΒΑ, ΕΞΥΠΠ 

*Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί του δικαιώματος 

συμμετοχής (€950,00) πριν την αφαίρεση 

της χορηγίας  (€595,00 ). 

Γιατί να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα; 
 
Για (1) να προσδιορίζετε παραμέτρους επιλεγμένων 
βλαπτικών παραγόντων, (2)  να εντοπίζετε οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης, (3) να επιλέγετε κατάλληλα 
όργανα μέτρησης, (4) να διενεργείτε μετρήσεις βλαπτικών 
παραγόντων, (5) να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων και (6) να ετοιμάζετε κατάλληλα τεκμηριωμέ-
νη έκθεση προς τον εργοδότη που έχει ενδιαφέρον για τα 
αποτελέσματα. 

Σε συνεργασία με Ομάδα 

 Εμπειρογνώμων  στον τομέα  

των μετρήσεων 

Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Πολιτική Απορρήτου  & 
Πολιτική Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

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
http://www.quintessencelms.org/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://www.quintessence.com.cy/p502/

