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«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙAΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Στόχος: 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση: 
- Να γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 
- Να αναγνωρίζουν, και να εντοπίζουν τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο των αποθηκών, λόγω 

της παρουσίας επικίνδυνων υλικών. 
- Να γνωρίζουν πώς να διαβάσουν ένα Δελτίο Ασφάλειας Υλικού 
-     Να επιλέγουν τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν για μείωση ή και εξάλειψη των ατυχημάτων που      

έχουν σχέση με τη παρουσία, μεταφορά, χρήση και την αποθήκευση επικίνδυνων υλικών. 
      -    Να μπορούν να επεξηγήσουν και να επιδείξουν με απλή γλώσσα και μέσα τις βασικές πρόνοιες των μέσων 

ατομικής προστασίας που αφορούν στα επικίνδυνα υλικά. 
      -    Να μπορούν να επεξηγήσουν και να επιδείξουν με απλή γλώσσα και μέσα τους τρόπους πρόληψης των 

ατυχημάτων που έχουν σχέση με τις διαρροές. 
      -    Να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τρόπων ασφαλούς αποθήκευσης, μετακίνησης και διαχείρισης επικίνδυνων     

υλικών  σε όλες τις υπό την ευθύνη τους εργασίες 

 
Περιγραφή Υποψηφίων: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες/διευθυντές και σε άλλα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που διακινούν 
επικίνδυνες ουσίες, υλικά και απόβλητα με τον χαρακτηρισμό του επικίνδυνου. 

 
Εκπαιδευτής: 

Στο εν λόγω σεμινάριο θα διδάξει o Δρ. Γιάννης Φεσάς. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €180  +  €34,20 Φ.Π.Α.  

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119           

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ     €95,20  (€61  +  €34,20 ΦΠΑ)   

 

 
 

 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών του ζητήματος της διαχείρισης επικίνδυνων υλικών στις 

επιχειρήσεις που εκπηγάζουν από την νομοθεσία και τους τρόπους που θα μπορούσαν αυτές να αντιμετωπίσουν όλα όσα 
αφορούν την  ασφάλεια και την υγεία κατά τη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων υλικών και όσα συναφή 

θέματα προκύπτουν,  μέσα από την σωστή προσέγγιση και την κοινή λογική. Σκοπός της κατάρτισης είναι επίσης η 
κατανόηση της σημασίας των βασικών αρχών των διαφόρων μορφών διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και των αρνητικών 

συνεπειών της παραγνώρισης ή/και υποτίμησης της σοβαρότητας τους. 

                                 
Ημερομηνία & Χώρος Διεξαγωγής : 

Λευκωσία, 17/10/2019 Ξενοδοχείο SEMELI 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο 

ΚΕΒΕ,  Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.    

 
 
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. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840. 

 
 

 

Με εκτίμηση, 
 

Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.  
 
              

/ΓΒ 

 
 

 
 

Τρόποι Πληρωμής 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537                ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   121-01-013924-01 
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 

           BIC: BCYPCY2N      BIC: HEBACY2N    
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Λευκωσία 17/10/2019 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια
¹  

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου Εκπαιδευτής 
Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.45 1.00 

Ενότητα 1: Εισαγωγή.  Τα χημικά και άλλα επικίνδυνα υλικά στη ζωή μας και 
στην οικονομία. Η νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα υλικά. Μικρές και 
μεγάλες εγκαταστάσεις.  Μια χρήσιμη παρένθεση: Τι είναι μικρή και τι μεγάλη 
επιχείρηση.4  Ο πρακτικός ορισμός της μικρής επιχείρησης.  Τι συνεπάγεται το να 
έχει ένας μια, ή να εργάζεται σε μικρή επιχείρηση και να διαχειρίζεται επικίνδυνα 
υλικά. Ο ρόλος της γνώσης και η ευθύνη απόκτησης της, Παραδείγματα. 

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

09.45 10.15 0.50 

Ενότητα 2: Ορισμοί. Τι είναι επικίνδυνο, Πότε είναι κάτι επικίνδυνο και πόσο. 
Ποιος ο λόγος που κάτι είναι επικίνδυνο. Οι ορισμοί μέσα από την νομοθεσία. Η 
ανάγκη να ακριβολογούμε. Η εκτίμηση του κινδύνου. Το Δελτίο Ασφάλειας 
Υλικού, πως το διαβάζουμε και πως αξιοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχει. 
Τι κάνουμε όταν έχει ελλείψεις ή ασάφειες. Η σημασία της πρόληψης 

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

10.15 10.45 0.50 

Ενότητα 3: Νομοθεσία που αφορά στη Σήμανση, Μεταφορά, Αποθήκευση, 
Διαχείριση και Απόρριψη. Χημικά Υλικά και «Μη Χημικά» Υλικά (ραδιενεργά, 
βιολογικά, πιεσμένα αέρια). Επικίνδυνα απόβλητα 

Δρ Γιάννης 

Φεσάς 

10.45 11.00 0.25 Διάλειμμα για καφέ  

11.00 12.00 1.00 

Ενότητα 4: Διαχείριση μιας διαρροής επικίνδυνου υγρού. Μέσα και τρόποι 
διαχείρισης διαρροών. Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) πως και πότε τα 
επιλέγουμε και πως τα συντηρούμε. Διαχείριση των απορριμμάτων που 
προκύπτουν από τον καθαρισμό. Προετοιμασία για αντιμετώπιση έκτακτης 
ανάγκης. Βίντεο.      

Δρ Γιάννης 

Φεσάς 

12.00 12.45 0.75 

Ενότητα 5: Αποθήκευση επικίνδυνων υλικών. Μικρές και μεγάλες ποσότητες. 
Ασύμβατα υλικά. Υγρά, στερεά και αέρια.  Μεταγγίσεις, διαχείριση περιεκτών με 
επικίνδυνο υπόλειμμα. Πλύσιμο δοχείων για αποχαρακτηρισμός.  Πότε παύει κάτι 
να είναι επικίνδυνο 

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

12.45 13.45 1.00 Γεύμα  

13.45 14.45 1.00 

Ενότητα 6: Αδρανοποίηση επικίνδυνων υλικών. Γνώση των βασικών μεθόδων. Τι 
μπορείτε να κάνετε μόνοι σας και τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ μόνοι σας. 
Παραδείγματα. Συζήτηση. 

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

14.45 15.45 1,00 
Ενότητα 7: Μεταφορά επικίνδυνων φορτιών. Κανονισμός ADR. Πινακίδες, 
Ευθύνες του οδηγού. Παραδείγματα, συζήτηση. 

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

15.45 16.00 0,25 Διάλειμμα για καφέ   

16.00 16.45 0,75 

Ενότητα 8: Ασφαλής πρόσδεση φορτίων για οδικές μεταφορές. Βασικές αρχές 
της φυσικής που αφορούν στις μεταφορές φορτίων με ασφάλεια. Βίντεο. 
Συζήτηση         

Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

16.45 17.15 0,50 Ενότητα 9: Ανακεφαλαίωση. Γενική και ανοικτή συζήτηση. Δρ Γιάννης 
Φεσάς 

Διάρκεια 

Κατάρτισης ² 
7,00   
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει 
το ΚΕΒΕ με θέμα:  

«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

     Λευκωσία, 17/10/2019 (Ξενοδοχείο SEMELI)  
 

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:                          Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

 
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει 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». 

 

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