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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξσζνύλ 
ζρεηηθά  κε: 

 Τηο βαζηθέο πξόλνηεο ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα 
θαη Υγεία ζηα εξγνηάμηα. 

 Τηο επζύλεο / ππνρξεώζεηο ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ζηελ κειέηε θαη 
θαηαζθεπή ελόο Έξγνπ 

 Τα πξνζόληα πνπ ζα πξέπεη 
λα έρνπλ νη Σπληνληζηέο Α&Υ 

 Τηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην 
Σρέδην Α&Υ θαη ηνλ Φάθειν 
Α&Υ 

 Τελ εηνηκαζία γξαπηώλ 
εθηηκήζεσλ θηλδύλσλ 

 

Πεξηερόκελα: 
 
Δηζαγωγή / πεδίν εθαξκνγήο ηωλ 
Καλνληζκώλ. 
 
Βαζηθέο έλλνηεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. 
Όξνη / νξηζκνί. 

 Δηζαγσγή ζηελ λνκνζεζία πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Υγείαο θαη νξηνζέηεζε ησλ 
ζεκάησλ πνπ ζα θαιπθηνύλ ζην ζεκηλάξην. 
 
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ζπληειεζηέο ελόο 
Έξγνπ. 

 Καζνξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ελόο 
Έξγνπ 

 Υπνρξεώζεηο ηνπ Κύξηνπ ελόο Έξγνπ 

 Υπνρξέσζε απαζρόιεζεο 
Σπληνληζηώλ.  

 Πόηε απαηηείηαη ν νξηζκόο Σπληνληζηή 
Α&Υ ζην ζηάδην κειέηεο ελόο Έξγνπ 
θαη Σπληνληζηή Α&Υ ζην ζηάδην 
εθηέιεζεο ελόο Έξγνπ.  

 Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηώλ 
 

πληνληζηήο Α&Τ ζην ζηάδην κειέηεο. 

 Απαηηνύκελα πξνζόληα 

 Αξκνδηόηεηεο 
 

πληνληζηήο Α&Τ ζην ζηάδην εθηέιεζεο 
ελόο Έξγνπ. 

 Απαηηνύκελα πξνζόληα 

 Αξκνδηόηεηεο 
 

Μειεηεηέο. 

 Αξκνδηόηεηεο 

 Γεληθέο αξρέο πξόιεςεο ζε ζέκαηα 
Α&Υ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο 
ελόο Έξγνπ 
 

 
 

 
Δξγνιάβνη, ππεξγνιάβνη θαη άιινη εξγνδόηεο 
ζην εξγνηάμην. 

 Γεληθέο αξρέο πξόιεςεο ζε ζέκαηα Α&Υ 

 Υπνρξεώζεηο 
 
ρέδην Α&Τ  

 Πόηε απαηηείηαη θαη ζε πην ζηάδην ηνπ 
Έξγνπ 

 Αξκόδηνο γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ  
Διάρηζηεο απαηηήζεηο 
 
Φάθεινο Α&Τ 

 Πόηε απαηηείηαη θαη ζε πην ζηάδην ηνπ 
Έξγνπ 

 Αξκόδηνο γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ  

 Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

 
Γξαπηέο Δθηηκήζεηο Κηλδύλωλ. 

 Βαζηθά ζηνηρεία εθηηκήζεσλ 
θηλδύλσλ 

- - Σθνπόο ηεο εθηίκεζεο 
θηλδύλνπ 

- - Γηαδηθαζία  
- - Υπνινγηζκόο θηλδύλνπ θαη 

επηθηλδπλόηεηαο 
Πξαθηηθό παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
 
Αξρηηέθηνλεο,  Πνιηηηθνύο 
Μεραληθνύο,  Δξγνιήπηεο θαζώο 
θαη άιινπο επαγγεικαηίεο  θαη 
ζηειέρε πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηνλ  θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα. 
 
Γηάξθεηα: 8 ώξεο 
 
Μεζνδνινγία: 
 
Γηα ηελ θαιύηεξε 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαιέμεηο κε 
δηαθάλεηεο. 
 
Γιώζζα: Διιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Φιώξνο Παληειή 
 
 
 
 
 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγνιεπηώλ γηα ηηο 
πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη Καλνληζκώλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Υγείαο 
γεληθά αιιά θαη εηδηθόηεξα ηελ Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ 
γηα ηα εξγνηάμηα. 
Με ηελ αλαζεώξεζε ησλ Καλνληζκώλ γηα ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ 
ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα εξγνηάμηα, πξνθύπηεη άκεζε αλάγθε 
ελεκέξσζεο ησλ  εξγνιεπηώλ θαζώο θαη άιισλ επαγγεικαηηώλ  πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα γηα ηηο αλαζεσξεκέλεο  
πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ. Οη πξόλνηεο πνπ έρνπλ αλαζεσξεζεί αθνξνύλ  

άκεζα ηα θαζήθνληα / αξκνδηόηεηεο όισλ 
ησλ ζπληειεζηώλ ελόο έξγνπ, θαζώο 
επίζεο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζε 
ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία πνπ ζα 
πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ελόο έξγνπ. 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ 
(ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΑ Ή 

ΚΙΝΗΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2015 
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πλνιηθό 
Κόζηνο  

 

 
Δπηρνξήγεζε 

ΑλΑΓ 

 
Καζαξό 
Κόζηνο 

πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ 
Μεζαίεο θαη 
Μεγάιεο 
Δπηρεηξήζεηο 
 

 
 

€240+Φ.Π.Α 

 
 

€136 

 
 

€104 + Φ.Π.Α* 
(*ζην ζπλνιηθό 

θόζηνο) 

 
Άλεξγνπο & 
Φνηηεηέο  
 

 
Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Πέκπηε 28/06/2018 
 

 
12:00 - 16:15 

 
Παξαζθεπή  29/06/2018 
 

 
12:00 - 16:15 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ (ΔΛΑΥΙΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΑ Ή ΚΙΝΗΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ) 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2015 

 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π009061 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: Πέκπηε 28/06/2018 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : Παξαζθεπή 29/06/2018 
 
Γηάξθεηα : 8 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Σπλδέζκσλ Δξγνιάβσλ Οηθνδνκώλ Λεκεζνύ 
(Σ.Δ.Ο.Λ.) 
Σηπγόο 45, 3117 Λεκεζόο 
 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ : 240 επξώ 
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 
ζεκεηώζεηο, δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη ζλαθ θαη 
πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 
 
 

 

Δηζεγεηήο: Φιώξνο Παληειή 

O  Γξ. Φιώξνο Παληειήο ηειείσζε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο  ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο σο Πνιηηηθόο κεραληθόο.  ην 1985-1988 ζην Aston University απέθηεζε ην δηδαθηνξηθό ηνπ 
ζην θιάδν ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο. Ο Γξ. Φιώξνο Παληειή έρεη εγθξηζεί από ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή ηνπ 
Τκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο λα παξέρεη Δμσηεξηθέο Υπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο ησλ 
θηλδύλσλ ζηελ εξγαζία.Έρεη δώζεη δηάθνξεο δηαιέμεηο ζε ζέκαηα ζθπξνδέκαηνο, θαηαζθεπαζηηθώλ 
πιηθώλ, επηζθεπέο ζθπξνδέκαηνο θαη  αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο θαηαζθεπέο, ζε ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ 
νξγαλσζεί από ηνλ Σύιινγν Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ην ΔΤΔΚ θαη ηελ ΟΣΔOK. 
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο :25/06/2018 
Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π009061 – Οη πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 

(ειάρηζηεο πξνδναγξαθέο γηα πξνζωξηλά ή 
θηλεηά εξγνηάμηα) Καλνληζκνί ηνπ 2015 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 28/06/2018 
Ηκεξνκελία Λήμεο: 29/06/2018 

 

Γ. Δπέλδπζε Δθπαίδεπζεο 
Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ (ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ) 

Παξαθάισ ηηκνινγήζηε        Τν ζπκκεηέρνληα        Τελ εηαηξεία   Αξ. Πηζησηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):       €104 + Φ.Π.Α* 
(*ζην  ζπλνιηθό θόζηνο) 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):     €240 + Φ.Π.Α 

       Γηα αλέξγνπο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΑλΑΓ):   €0 

Γ. Όξνη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκωλ Δξγνιάβωλ Οηθνδνκώλ Κύπξνπ 
1. Η Ομοζπονδία αποδέσεηαι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι 3 εργάσιμες μέρες ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. Η 

Ομοζπονδία δεν δεζμέςεηαι όηι θα αποδεσθεί εγγπάθπερ πος λαμβάνονηαι ζε λιγόηεπο από 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην 

έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

2. Γπαπηέρ ακςπώζειρ 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν από ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος γίνονηαι αποδεκηέρ και ζε πεπίπηυζη 

πληπυμήρ επιζηπέθεηαι πίζυ ολόκληπο ηο ποζό. Ακςπώζειρ πος δεν εμπίπηοςν ζηον πιο πάνυ όπο ηιμολογούνηαι 

κανονικά. Ανηικαηαζηάζειρ ζςμμεηεσόνηυν είναι αποδεκηέρ νοούμενος όηι οι ανηικαηαζηάηερ πληπούν ηα κπιηήπια για 

ζςμμεηοσή ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα. 

3. Η Ομοζπονδία διαηηπέι ηο δικαίυμα να ακςπώζει ή να αναβάλει εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μέσπι και μια μέπα ππιν ηην 

έναπξη ηος. Όλερ οι πποπληπυμέρ για ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα επιζηπέθονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

4. Όλερ οι εγγπάθερ είναι αςζηηπά πποπληπυηέερ και η Ομοζπονδία δεν αποδέσεηαι ηην είζοδο ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηην 

αίθοςζα αν δεν έσοςν εξοθληθεί οι οικονομικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ. 

5. Σςμμεηέσονηερ πος έσοςν παποςζίερ κάηυ από ηο 75% δεν μποπούν να επισοπηγηθούν από ηην ΑνΑΔ και ζε ηέηοια 

πεπίπηυζη θα κληθούν να καηαβάλοςν ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ  (επιπλέον ηος δικού ηοςρ ποζού πληπυμήρ). 

6. Για ηα επισοπηγημένα ππογπάμμαηα από ηην ΑνΑΔ όλα ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ θα ππέπει να αποζηέλλονηαι ζηην 

Ομοζπονδία ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

7. Πιζηοποιηηικά παπακολούθηζηρ θα δίνονηαι ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ με ηην ολοκλήπυζη ηος ζεμιναπίος νοούμενος όηι  

έσοςν εξοθλήθει όλερ ηοςρ οι οικονομικέρ ςποσπεώζειρ αναθοπικά με ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ. Σε άλλη πεπίπηυζη θα 

αποζηέλλονηαι ηασςδπομικόρ μόλιρ ικανοποιηθούν όλερ οι πιο πάνυ πποϋποθέζειρ. 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Δηαηξέηα / Οξγαληζκόο:  

Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα:  

Γηεύζπλζε:  

Υπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

        Σην πξόγξακκα ζα ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ζπκκεηέρνληα (Σε αυηήν ηην περίπηωζη ζυμπληρώζηε και ηην επόμενη ζελίδα) 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 
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ζπκκεηνρήο 
 
 

 

 

 

 
          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  
 

Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  
 

Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  
 

Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  
 

Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  
 

Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  
 

Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  
 

Δπίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Δξγαζίαο:  
 

Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  
 

Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


