Εκπαιδευτείτε
και πιστοποιηθείτε με
Ευρωπαϊκή αναγνώριση

Ασφάλεια & Υγεία
στην Εργασία ISO 45001:2018
08/12/2020 & 10/12/2020
9:00 - 17:00
Διάρκεια: 14 ώρες
IHE Academy
Νίκου Παττίχη 108, 3070, Λεμεσός
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους,
οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της
σχετικής επιχορήγησης.

www.iheducation.eu

Το ISO 45001 είναι το νέο πρότυπο
του ISO για να βοηθήσει τους
οργανισμούς στη μείωση του κινδύνου
εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο για τη βελτίωση
της εργασιακής ασφάλειας, μείωση της
επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας, και στη
δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθήκων
εργασίας. Το σεμινάριο αυτό θα ενημερώσει εις βάθος
για την Ασφάλεια και Υγεία σε σχέση με το Covid-19
και πως το ISO45001 μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι το πρότυπο θα αντικαταστήσει εντός
του 2020-2021 το OHSAS 18001, δηλαδή οι υφιστάμενοι
χρήστες του OHSAS 18001 θα χρειαστεί να αναβαθμιστούν
τα συστήματα τους στο νέο πρότυπο.

Στόχοι
Με

την

ολοκλήρωση

του

προγράμματος

κατάρτισης

οι

συμμετέχοντες θα μπορούν να:
• Επεξηγούν τη δομή, σκοπό , φιλοσοφία και βασικούς στόχους
του ISO 45001
• Επεξηγούν τις κύριες διαφορές του ISO 45001 από το OHSAS
18001 και τις βελτιώσεις που θα επιφέρει στα συστήματα
διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
•Εφαρμόζουν τις κύριες απαιτήσεις του ISO 45001 στον
οργανισμό τους
• Εφαρμόζουν τεχνικές εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων
• Βελτιώνουν την απόδοση του οργανισμού τους στην εργασιακή
ασφάλεια και υγεία
• Υλοποιήσουν τη μετάβαση πιστοποιημένων με OHSAS 18001
οργανισμών στο ISO 45001
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Σε ποιούς απευθύνεται;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Λειτουργούς
Ασφάλειας και Υγείας, Συμβούλους
Α φάλειας και Υγείας, ΕΞΥΠΠ, Υπεύθυνους
θεμάτων ασφάλειας, μέλη επιτροπών
ασφάλειας και υγείας, διευθυντές και
στελέχη οργανισμών με αρμοδιότητες στην
εργασιακή ασφάλει

Αντώνης Γεωργίου - Εκπαιδευτής
Σπούδασε Μηχανολογία (BSc.) και Ηλεκτροµηχανολογία (MSc.) στο Tεχνικό Πανεπιστήµιο TU
Clausthal στη ∆. Γερµανία. Στη συνέχεια µε υποτροφία από το Υπουργείο Τεχνικής Συνεργασίαςτης ∆.
Γερµανίας παρακολούθησε πρόγραµµα διάρκειας ενός χρόνου σε θέματα ∆ιοίκησηςΕπιχειρήσεων. Είναι
ιδρυτής της εταιρείας Anaplasis Business Consultants Ltd (1996). ∆ιαθέτει πολύχρονη συµβουλευτική και εκπαιδευτική πείρα πέραν των 23 χρόνων, σε πέραν των 300 επιχειρήσεων και οργανισµών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που καλύπτουν σχεδόν όλους τους κλάδους της
οικονοµικής δραστηριότητας. Η εκπαιδευτική πείρα του σε ενήλικες ξεπερνά των 1500
ωρών επαγγελµατικής κατάρτισης. Ήταν Υπεύθυνος / Συντονιστής έργων και Εκπρόσωπος Κοινοπραξιών µε συµµετοχή σε έργα του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα και ηγήθηκε µε απόλυτη επιτυχία οµάδας συµβούλων, εκπαιδευτών και
εµπειρογνωµόνων στην ολοκλήρωση των έργων.
Είναι διαπιστευµένος σύµβουλος µε τον ανώτατο βαθµό “U”, από το
Ίδρυµα Τεχνολογίας, εγκεκριµένος και πιστοποιηµένος εκπαιδευτής
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, εγκεκριµένος Σύµβουλος από το
Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κύπρου, εγκεκριµένος
ΕΧΥΠΠ από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας για
παροχή υπηρεσιών σε θέµατα Ασφάλειας & Υγείας

08/12/2020 &
10/12/2020

Νίκου Παττίχη 108, 3070, Λεμεσός

9:00 - 17:00
Διάρκεια: 14 ώρες
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Περιεχόμενο Προγράμματος
• Εισαγωγή στην εργασιακή
ασφάλεια και υγεία (ορισμός,
στατιστικά δεδομένα,
παραδείγματα, βασικές πρόνοιες
νομοθεσίας)
• Διαχείριση εργασιακής ασφάλειας
και υγείας (ορισμός, περιεχόμενο
συστήματος διαχείρισης,

• Ο αναβαθμισμένος ρόλος του
εργαζομένου στο ISO 45001
• Ανάλυση προσδοκιών
ενδιαφερομένων μερών
• Προσδιορισμός του πεδίου
εφαρμογής και του πλαισίου του
συστήματος διαχείρισης.
• Μέθοδος εκτίμησης

παραδείγματα, εξέλιξη

επαγγελματικών κινδύνων και

συστημάτων διαχείρισης)

ευκαιριών.

• Εισαγωγή στο ISO 45001. Σκοπός,
εφαρμογή, βασικές αρχές και
εργαλεία
• Σύγκριση ISO 45001 και OHSAS
18001. Κύριες διαφορές και τρόποι
προσαρμογής
• Συσχετισμός ISO 45001 και ISO
9001. Η δομή ΗLS. Εφαρμογή

• Κατηγορίες θεμάτων οι οποίες
καλύπτονται (παραδείγματα)
• Αναγνώριση νομοθετικών και
άλλων υποχρεώσεων.
• Ενσωμάτωση τους στην
εκτίμηση.
• Ετοιμασία σχεδίου δράσης και
στόχων ασφάλειας και υγείας

ενοποιημένων συστημάτων
• Ανάλυση εξωτερικού και
εσωτερικού περιβάλλοντος σε
σχέση ε την εργασιακή ασφάλεια
και υγεία
• Απαιτήσεις και προσδοκίες
εργαζομένων

Κόστος Σεμιναρίου
€300,00 (+ ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα
Από το ποσό των €300,00, το πόσο €238,00
είναι επιδοτημένο. Άρα η κάθε επιχείρηση θα
πληρώσει το μη επιδοτημένο μέρος δηλαδή
€62,00 συν, το ΦΠΑ €57,00 = €119,00
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• Ενέργειες προς εξάλειψη των
πηγών κινδύνων και μείωση της
επικινδυνότητας
• Ετοιμασία, σχεδίων εκτάκτων
αναγκών
• Εφαρμογή, εκπαίδευση και
ετοιμασία
• Μέτρηση της απόδοσης ενός
συστήματος
• Δείκτες μέτρησης ασφάλειας και
υγείας
• Βασικές αρχές και διαδικασία
εσωτερικών επιθεωρήσεων
• Διαχείριση περιστατικών
• Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης
• Μετάβαση από OHSAS 18001στο
ISO 45001

Χρήσιμες
Πληροφορίες

1. Ένας καταρτιζόμενος για να πληρεί τις
προϋποθέσεις για καταβολή του χορηγήματος,
θα πρέπει:
• Να μην είναι αυτοτελώς εργαζόμενος ή δημόσιος
υπάλληλος.
• Να καλύπτεται από την περιγραφή υποψηφίων.
• Να λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη συγκατάθεση του εργοδότη του.
• Να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας του με
την Αρχή.
• Να είναι παρών στο πρόγραμμα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το
παρουσιολόγιο.
• Να συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα δηλαδή να έχει παρακολουθήσεις
τουλάχιστον το 75% του προγράμματος.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει προς τον εκπαιδευτικό οίκο το
ποσό το οποίο θα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.
2. Στους συμμετέχοντες δίδονται σημειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις διαφάνειες του
εκπαιδευτή, τυχόν ασκήσεις και άλλα βοηθήματα.
3. Σε κάθε διάλειμμα προσφέρονται διάφορα ροφήματα, αλμυρά ή/και γλυκά. Για τα ολοήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρεται γεύμα.
4. Για να θεωρηθεί ότι ένας συμμετέχοντας συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, πρέπει να
έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος. Όσοι συμμετέχοντες
αποπερατώσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.

www.iheducation.eu
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Δήλωση Συμμετοχής
Εκπαιδευτείτε και πιστοποιηθείτε με
Ευρωπαϊκή αναγνώριση

IHE Academy

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία ISO 45:001:2018

08/12/2020 &
10/12/2020
9:00 - 17:00
Διάρκεια: 14 ώρες

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο
Όνομα
Εταιρείας:
Διεύθυνση:
Δραστηριότητα:
Υπεύθυνος
Προσωπικού:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Ονόματα Συμμετεχόντων

Φαξ:
Τηλέφωνο

Θέση Εργασίας

1
2
3
4
5
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.
Μέγιστο 10 άτομα ανά επιχείρηση.

Υπογραφή & Σφραγίδα
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Ημερομηνία

www.iheducation.eu

IHE Academy
70 00 10 20
info@iheducation.eu
108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus
- P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus

