
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Group A:  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
 
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
16/9/2022    (9:00- 16:45) 
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 7 ώρες  
 
Τοποθεσία:   

Webinar- Zoom Platform  
Εκπαιδευτής: Μιχάλης Τσάγκας 
 

      Κόστος Συμμετοχής 

 
Αρχικό Κόστος:   
€216 + [VAT (€41.04)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€80 + [VAT (€41.04)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
ΑνΑΔ:   
€180 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ GROUP 1 / ONLINE 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

“ Ελάχιστη Εκπαίδευση Προσώπων των Αντιπροσώπων 

Ασφάλειας της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας (Κ.Δ.Π 

158/2021) ” 

 

 
Σκοπός του προγράμματος 
  
Στις 2 Απριλίου 2021 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 
23/4/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις περί 
Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας κι υγείας στην εργασία, Κ.Δ.Π. 158/2021. 
Λίγους μήνες πιο πριν, τον Δεκέμβριο του 2020, τροποποιήθηκε και η ίδια η 
νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Ν. 89(Ι)/1996-2020). 
Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 158/2021 αντικαθιστούν τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 
173/2002 με σκοπό την βελτίωση της νομοθεσίας και συμμόρφωσης του 
Κράτους μας με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα θέματα 
της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι κανονισμοί 
αντικαθιστούν τις Κ.Δ.Π. 134/1997 για τις Επιτροπές Ασφαλείας. 
 
Οι Κανονισμοί συνοδεύονται από τέσσερα διατάγματα, (1) για την σύσταση 
της Επιτροπής Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 237/2021), (2) την Ελάχιστη Εκπαίδευση στα 
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021), (3) τον καθορισμό του 
αριθμού των Αντιπροσώπων Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 239/2021) και (4) τον Κώδικας 
Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη με τους Εργοδοτούμενους στα 
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 240/2021). 
Ο εργοδότης καλείται να καταρτίσει το προσωπικό της επιχείρησης που 
ασχολούνται με θέματα ασφάλειας & υγείας και πιο συγκεκριμένα τα μέλη 
(Αντιπρόσωποι Ασφάλειας & Υγείας) της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας ώστε 
να καλυφθεί η νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 17(3) Κ.Δ.Π 158/2021. 
 
Με την τροποποίησης της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
εργασία τον Δεκέμβριο του 2020, δίδεται εξουσία στους επιθεωρητές του  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceNs-OdfPyAaNrVJzfDSy_RIXytFVmeeQno3yRnbxwV-6ctA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceNs-OdfPyAaNrVJzfDSy_RIXytFVmeeQno3yRnbxwV-6ctA/viewform?usp=sf_link


 
 

 
  

Group B:  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
 
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
21/11/2022  (9:00- 16:45) 
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 7 ώρες  
 
Τοποθεσία:   

Λεμεσός 
Εκπαιδευτής: Μιχάλης 
Τσάγκας 
 
 

      Κόστος Συμμετοχής 

 
Αρχικό Κόστος:   
€236 + [VAT (€44.84)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€100 + [VAT (€44.84)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
ΑνΑΔ:   
€200 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 
GROUP 2 / ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τμήματος Επιθεώρησης να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, ύψους €500 για 
κάθε παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών. Στο παράρτημα ΙΙΙ του 
Νόμου απαριθμούνται συνολικά 1555 παραβάσεις. 
 
Για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις πάνω στην συγκεκριμένη ανάγκη 
κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας & Υγείας 
των επιχειρήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του πιο πάνω κανονισμού. Έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η μετέπειτα αποτελεσματική εφαρμογή του αλλά και 
η συμμόρφωσή της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των 
Αντιπροσώπων Ασφάλειας & Υγείας θα βοηθήσει: 
i. Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις 
ii. Κατανόηση αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 
την προστασία της ασφάλειας και της υγείας όλων των εργοδοτουμένων 
στον χώρο εργασίας και στην επιχείρησή, 
iii. στην βελτίωση της αποδοτικότητας  
iv. στη διατήρηση μιας καλής θέσης της επιχείρησης στο χώρο και στην 
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 
 
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 

 

 Διορισμένους ή και εκλεγμένους Αντιπροσώπους Ασφάλειας & Υγείας 
επιχειρήσεων. 

 
Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• Περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας σε 
θέματα ασφάλειας και υγείας 

• Κατονομάζουν τα καθήκοντά τους ως μέλη της επιτροπής ασφαλείας 
αλλά και ως μέλη της ομάδας έκτακτης ανάγκης 

• Να φροντίζουν τόσο για τη δική τους επιμόρφωση, όσο και για την 
επιμόρφωση των άλλων εργοδοτουμένων σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία 

• Τεκμηριώνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία. 

• Επεξηγούν τους συγκεκριμένους κινδύνους ασφαλείας στο δικό τους 
χώρο εργασίας 

• Συμμετέχουν στην ανάλυση κινδύνων και στη λήψη διορθωτικών 
μέτρων. 

• Συνεργάζονται με όλο το προσωπικό στη διαδικασία διερεύνησης 
ενός ατυχήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnUm0Gnvr6eW7T8NhtJM9JyXJo8VBgBa5f-r6iV4ZGM1z81g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnUm0Gnvr6eW7T8NhtJM9JyXJo8VBgBa5f-r6iV4ZGM1z81g/viewform?usp=sf_link


 
 

 

Contact Us

 
 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση της 
Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες 
θα λάβουν Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης. 

 

Προφίλ Εισηγητή 
Ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού ως ΕΕΚ και διαθέτει  πολυετή εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτής αλλά 
και ως σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. O συγκεκριμένος 
εκπαιδευτής έχει διεκπεραιώσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο 
συγκεκριμένο θεματολόγιο και η επαγγελματική του εμπειρία τον καθιστά 
κατάλληλο στο να μεταφέρει όχι μόνο γνώσεις αλλά να βοηθήσει του 
συμμετέχοντες στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους.  

 
 
Θεματολόγιο 

      Εισαγωγική Ενότητα 

 Ενότητα 1: Εισαγωγή 

 Ενότητα 2: Νομοθεσία 

 Ενότητα 3: Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία 

 Ενότητα 4: Κυριότεροι Κίνδυνοι στην εργασία 

 Ενότητα 5: Περιπτωσιακή Μελέτη Εκτίμησης των Κινδύνων 

 Ολοκλήρωση Κατάρτισης 
 

 

http://www.mindthegap.com.cy/

