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"Υγιεία τίμιον αλλ' ευμετάστατος."
Η υγεία είναι πολύτιμο αγαθό, μα εύκολα χάνεται.
Πλούταρχος, Αρχαίος Έλληνας Ιστορικός (45 – 120 μ.Χ.)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έχει ως στόχο τη δημιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά μεριμνά επίσης ώστε αυτές να είναι καλύτερης ποιότητας. Η Υγεία και η Ασφάλεια στο χώρο
εργασίας αντιπροσωπεύουν σήμερα μια από τις σημαντικότερες και τις πλέον προηγμένες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής κάθε
ανεπτυγμένου κράτους. Στον τομέα αυτό, η δράση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη νομοθεσία. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν
να διεξάγουν διάφορες δραστηριότητες πληροφόρησης, προσανατολισμού και προαγωγής ενός ασφαλούς και υγιεινού
εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς Οργανισμούς για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με
κύριο στόχο τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.
Η ACTA δημιούργησε μια νέα πιστοποίηση που κύριο στόχο έχει τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια
της εργασίας, μέσω προληπτικών μέτρων όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, με την ισόρροπη
συμμετοχή και την κατάρτιση των εργαζομένων και των εργοδοτών τους.

Cer-ﬁed Health & Safety Technician

Σε ποιους απευθύνεται

Το CHST δημιουργήθηκε από την ACTA
ACTA, σε συνεργασία με
έμπειρους επαγγελματίες - ειδικούς Υγιεινής & Ασφάλειας
στο χώρο εργασίας, με σκοπό να πιστοποιεί τη γνώση στις
βασικές αρχές προστασίας του ατόμου και αποφυγής των
κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

Η πιστοποίηση CHST απευθύνεται σε υπαλλήλους και
στελέχη κάθε είδους επιχειρήσεων, οργανισμών ή
ιδρυμάτων, εφόσον υπάρχουν φυσικές εγκαταστάσεις
εργασίας.
Επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κάθε εργαζόμενο
που ενδιαφέρεται να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω
στο αντικείμενο.

Στόχος του προγράμματος είναι:
§ Να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας
§ Η αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων, ακόμη
και κατά την επιλογή των διαφόρων τύπων εξοπλισμού
και κατά τη διευθέτηση των χώρων εργασίας
§ Η δημιουργία Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
§ Η οργάνωση για την παροχή Πρώτων Βοηθειών, η
πυρασφάλεια, η απομάκρυνση των εργαζομένων σε
περίπτωση κινδύνου και η λήψη μέτρων σε περίπτωση
σοβαρού και άμεσου κινδύνου

Το CΗST πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
§ Χρησιμοποιεί με σωστό τρόπο τις μηχανές και τα άλλα
μέσα, τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας καθώς και
τα συστήματα ασφάλειας
§ Επισημαίνει κάθε εργασιακή κατάσταση που
παρουσιάζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, καθώς και
κάθε ελάττωμα των προστατευτικών συστημάτων
§ Συνεισφέρει έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
της υγειονομικής προστασίας που επιβάλλονται και να
διευκολύνεται ο εργοδότης ώστε να διασφαλίζει ότι το
εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες είναι ασφαλείς
και ακίνδυνες

Θεσσαλονίκη:
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 11
ενότητες:
1. Ασφάλεια Υγιεινή και Τεχνικός Εξοπλισμός
2. Τεχνικός Εξοπλισμός
3. Ηλεκτρική Ενέργεια και Κίνδυνοι
4. Καθαρισμός και Επιμέλεια των Χώρων Εργασίας
5. Ο Φωτισμός και ο Θόρυβος στο χώρο εργασίας
6. Προστασία από τη Θερμότητα
7. Προστασία από το Κρύο
8. Προστασία του οφθαλμού και επαρκής
φωτισμός
9. Χρήσιμες Οδηγίες
10. Εργονομία
11. Οργάνωση και Διάρκεια της Εργασίας

Αθήνα:
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr

www.acta.edu.gr

