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Κύριε/Κυρία,
Προγράμματα Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ως ο αρμόδιος Δημόσιος Εκπαιδευτικός Φορέας, υλοποιεί
από τα μέσα του 2012 σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με τον πιο πάνω τίτλο, το περιεχόμενο
των οποίων έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του Τμήματος για έγκριση Λειτουργών Ασφάλειας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον
Ιδιωτικό Τομέα.
Εσείς, ως εργοδότης, έχετε την ευθύνη και τη νομική υποχρέωση να καταρτίσετε τους
εργοδοτουμένους σας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, όποιος και αν είναι ο
τομέας δραστηριότητάς σας και να διασφαλίσετε την ασφάλεια όλων των προσώπων κατά το
χρόνο που βρίσκονται στο χώρο εργασίας σας.
Αν ο αριθμός των εργοδοτουμένων σας υπερβαίνει τους 9, έχετε υποχρέωση να συστήσετε
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Αν εργοδοτείτε λιγότερα από 200 άτομα έχετε υποχρέωση να
ορίσετε πρόσθετα Υπεύθυνο Ασφάλειας και αναπληρωτή Λειτουργό / Υπεύθυνο Ασφάλεια
καθώς και τα πρόσωπα που θα ασχολούνται με τα θέματα πυρασφάλειας, πρώτων βοηθειών και
εκκένωσης των χώρων σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Αν ο αριθμός εργοδοτουμένων σας
υπερβαίνει τους 200, έχετε υποχρέωση να διορίσετε Λειτουργό Ασφάλειας, που να απασχολείται
πλήρως με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Τα προγράμματα του ΚΕΠΑ με τίτλο «Εμβάθυνσης σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία» αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 130 ωρών που κατανέμεται σε
20 ενότητες και που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έγκριση
Λειτουργού Ασφάλειας. Το κάθε πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες που αναφέρονται
στο εξώφυλλο του φιλλαδίου και αποτελεί αυτόνομη εκπαίδευση για τα μέλη Εσωτερικών
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, μέλη Επιτροπών Ασφάλειας και γενικά όλα τα άτομα
με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας
Τα συγκεκριμένα προγράμματα που σας αποστέλλονται με την παρούσα επιστολή εγκρίθηκαν
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και οι επιχειρήσεις που θα
συμμετάσχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Η καταβολή του πληρωτέου ποσού στο ΚΕΠΑ θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του
προγράμματος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας χρησιμοποιώντας το
διαδίκτυο, μέσω του συστήματος JCC Smart. Μπορείτε, επίσης, να καταβάλετε το
πληρωτέο ποσό στο Ταμείο του Κέντρο Παραγωγικότητας στη Λευκωσία μεταξύ των
ωρών 08:00-15:00 με πιστωτική κάρτα, επιταγή ή μετρητά ή στα Επαρχιακά μας
Γραφεία Λάρνακας και Λεμεσού με επιταγή ή μετρητά.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε για Λευκωσία στο κ. Στέλιο Θεοφάνους τηλ.:
22806161 ή 22806151 e-mail: stheophanous@kepa.mlsi.gov.cy, φαξ: 22375450 και για
Λεμεσό στο κ. Γιαννάκη Ιωάννου στο τηλ: 25873516 ή 25873588 yioannou@kepa.mlsi.gov.cy
φαξ: 25313650
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