
 

 
 
 

 
 

«ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
 
 
 

 
 

Στόχος: 
 
Το αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργεί νέες προκλήσεις που οδήγησαν στην ανάγκη καθιέρωσης ενός 
διεθνούς προτύπου για τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της  Υγείας στην Εργασία, ανεβάζοντας 
τον πήχη και καθιστώντας δυνατή την παγκόσμια συγκριτική αξιολόγηση. Το νέο ISO 45001 εφαρμόζεται σε 
οποιοδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία του. 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), υπάρχουν πάνω από 2.3 εκατομμύρια 
θάνατοι ετησίως ως αποτέλεσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια 
οφείλονται σε κακή υγεία, ενώ το υπόλοιπο οφείλεται σε θανατηφόρα ατυχήματα.  
 
Ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του και των άλλων 
προσώπων που τελούν υπό τον έλεγχό του και εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής και της προστασίας της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.  
 
Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης τη ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί να επιτρέψει σε 
ένα οργανισμό να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον τομέα τη ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και να 
διαχειριστεί τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 
 
Σημειώνεται ότι ο όρος "εργαζόμενος" ορίζεται τόσο για τα διευθυντικά όσο και για τα μη διευθυντικά 
πρόσωπα. 
 
Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας 
στην εργασία (ΑΥΕ), με οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να μπορεί ένας οργανισμός να παρέχει ασφαλείς και 
υγιεινές συνθήκες εργασίας για την πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας. 
 
 
 

 

 Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 7 + 8/10/2019 
 

Χώρος Διεξαγωγής:       ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η κατάρτιση και η ενημέρωση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή ενός 
συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία δίδοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία, να 
συμβάλει στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. 
 
Πρόσθετα να μάθουν τον τρόπο να εφαρμόζουν μια δομημένη και ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση 
της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία με σωστές διαδικασίες και ασφαλείς μεθόδους εργασίας.  
 
Τέλος, τα οφέλη που προκύπτουν είναι η δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγειούς 
περιβάλλοντος εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη των εργατικών  ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής και της προστασίας της σωματικής και 
ψυχικής ευεξίας των εργαζομένων. 
 
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή: 

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και σε επιλεγμένα στελέχη που βρίσκονται 
σε θέσεις – κλειδιά τα οποία ενδιαφέρει να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικού 
σχεδιασμού στην επιχείρηση ή σε συγκεκριμένο τμήμα της, στα μέλη της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων, σε 
προϊστάμενους και διαχειριστές έργου, σε εσωτερικούς ελεγκτές συμμόρφωσης και σε ανεξάρτητους 
συμβούλους. 
 
Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης: 
 
Οι μέθοδοι κατάρτισης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτή είναι:  
 η οπτικοακουστική παρουσίαση του αντικειμένου του σεμιναρίου,  
 η παρουσίαση παραδειγμάτων και εφαρμογών,  
 η παρουσίαση δειγμάτων από Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,  
 η συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτή και συμμετεχόντων και  
 η εκπόνηση ομαδικών και ατομικών προφορικών ασκήσεων. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για τη διαχείριση της Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία.  
 
Πρόσθετα  θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα Σύστημα Διαχείρισης  
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στη βάση του Προτύπου ISO 45001 χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 
πρακτικών ασκήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 
Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να μειώσουν και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους. 
 
Μέσα και υλικά κατάρτισης: 
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν. 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και συσκευής προβολής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 
Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 
1. αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια κατάλληλη πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
2. θέσουν τους στόχους αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  
3. αναπτύξουν τα σχέδια δράσης (για την επίτευξη των στόχων) που λαμβάνουν υπόψη τις νομικές και 

άλλες απαιτήσεις τις οποίες η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει, και αναπτύξουν τις πληροφορίες για 
τα στοιχεία και τα κριτήρια σχετικά με την Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τα οποία η εταιρεία 
προσδιορίζει ότι μπορεί να επηρεάσει και να ελέγξει. 
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   Εκπαιδευτές 
Εκπαιδευτής στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο κ. Μάριος 
Χαραλάμπους, εγκεκριμένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης 
ΑνΑΔ. 

Δικαίωμα 
Συμμετοχής: €370 
+ €70.30 Φ.Π.Α. 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €238                      
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ: €202.30  (€132 + €70.30 ΦΠΑ) 

Δηλώσεις 
Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική 
δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,  
Στο φαξ. 22665685, email: freedom@ccci.org.cy μέχρι την 
Τετάρτη 2/10/2019.  

 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 

 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 

          BIC: BCYPCY2N 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01 / BIC:  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
HEBACY2N  

 
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των 
συμμετοχών γι’ αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. 
Αιμίλιο Μιχαήλ, Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. +357-22889880, φαξ. +357-22665685, Email: freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy 

 
 

mailto:freedom@ccci.org.cy
mailto:freedom@ccci.org.cy
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039


 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

 
 
 
 

 

ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 1η  – 7/10/2019 
Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

08:30 10:30 2:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ / ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΗΣ 
• Ανάλυση των στόχων του προγράμματος  
• Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί 
ΘΕΜΑ 1 
• Αναγνώριση των ορίων και της έκτασης του 

πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης με 
βάση το πρότυπο ISO 45001 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

10:30 10:45 0:15 Διάλειμμα  

10:45 12:45 2:00 ΘΕΜΑ 2 
Νομοθετικό Πλαίσιο –  
• Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία, Νόμοι του 1996-2015 
 Σύστημα Διαχείρισης –  
• Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 
173/2002). 

ΘΕΜΑ 3 
• Παράγοντες επιτυχίας του συστήματος 

διαχείρισης ΑΥΕ  
• Περιεχόμενα του προτύπου ISO 45001 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:45 13:15 0:30 Γεύμα  

13:15 14:45 1:30 ΘΕΜΑ 4 
• Εκτίμηση Κινδύνου, επιπτώσεις και ευκαιρίες 

βελτίωσης. 
• Καθορισμός τελικών αντικειμενικών σκοπών και 

στόχων - Ανάπτυξη των σχεδίων δράσης 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

14:45 15:00 0:15 Διάλειμμα  

15:00 16:30 1:30 ΘΕΜΑ 5  
• Εφαρμογή των βασικών στοιχείων του ISO 45001 
• Πολιτική, Ευθύνη, Οργάνωση και Δομή του 

Συστήματος  ISO 45001 
• Πώς θα λειτουργεί το ISO 45001 με άλλα 

πρότυπα ISO 
• Πώς θα επηρεάσει συγκεκριμένα τους τελικούς 

χρήστες 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 2η – 8/10/2019 

Από Μέχρι Διάρκεια Θέμα Εκπαιδευτής 

08:30 10:30 2:00 ΘΕΜΑ 6 
• Διαχείριση της ΑΥΕ 
• Σκέψη βασισμένη στον κίνδυνο  
• Διερεύνηση Ατυχημάτων 

Μάριος 
Χαραλάμπους 

10:30 10:45 0:15 Διάλειμμα  
10:45 12:45 2:00 ΘΕΜΑ 8 

• Πλεονεκτήματα από τη Διαχείριση της ΑΥΕ 
• Ηγεσία, συμμετοχή των εργαζομένων και 

διαβούλευση   

Μάριος 
Χαραλάμπους 

12:45 13:15 0:30 Διάλειμμα - Γεύμα  
13:15 14:45 1:30 ΘΕΜΑ 9 

• Πώς να διαχειριστείτε την ΑΥΕ 
• Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, 

Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα, 
Έγγραφα και αρχεία εξωτερικής προέλευσης  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

14:45 15:00 0:15 Διάλειμμα  
15:00 16:30 1:30 ΘΕΜΑ 10 

• Αξιολόγηση των κινδύνων 
• Σύνοψη, ανακεφαλαίωση. 
• Υπογράμμιση κύριων εκπαιδευτικών σημείων. 
• Συμπεράσματα. 

Αυτοαξιολόγηση με στόχο την επικύρωση των 
συμπερασμάτων.  

Μάριος 
Χαραλάμπους 

Σύνολο ωρών 07:00  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει 
το ΚΕΒΕ με θέμα:  

«ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 

7+8/10/2019 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.  Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ. Τ.T. 

E-MAIL: 

Τομέας Δραστηριοτήτων: 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

Ονόματα Συμμετεχόντων:  Θέση στην Εταιρεία: 

1. ……………………………………………………………... …………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………... …………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Ημερομηνία ………………………………………………  Υπογραφή ……………………………………………………….. 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ τον το ΚΕΒΕ να 
χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 
Εξουσιοδοτώ τον το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. 
☐

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. 
Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης 
στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

/ΕΞ 
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