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Θέμα: «Προγράμματα επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα 

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ 

κατηγορίας»   

 

Κύριοι,  

       Σας ενημερώνουμε ότι το παράρτημα του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας, προχωρά στην συλλογή αιτήσεων προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 

ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, για το έτος  2018 

προκείμενου να υλοποιηθούν άμεσα μετά τη δημοσίευση της νέας εγκύκλιου.      

Σας παρακαλούμε λοιπόν να  αποστείλετε αιτήσεις των μελών σας που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα παραπάνω προγράμματα. 

 

     Απαραίτητα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:   

 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

    Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης  35 ωρών 

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα) 

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση 

επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή 

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο 

της δραστηριότητας της επιχείρησης 

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα) 

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται 

πιστοποίηση) από: 

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή 

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή 

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή 

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής 

ειδικότητας) 

 

 

 

 
 
 

Δυτική Ελλάδα 
Πανεπιστημίου 170 
264 43 Πάτρα 
τηλ:2610 438557 
fax: 2610 461766 
patra@kekgsevee.gr 
 
 
 

Θεσσαλία 
Καστορίας 2α 
413 35 Χαραυγη,Λάρισα 
τηλ:2410 579876-7 
fax: 2410 579878 
larisa@kekgsevee.gr 
 
 
 

Ηπείρος 
Σταύρου Νιάρχου 94 
45 500, Ιωάννινα 
τηλ:26510 44727 
fax: 26510 44541 
ioannina@kekgsevee.gr 
 
 

Κρήτη 
Βασιλείου Πατρικίου 11 
714 09 Ηράκλειο Κρήτης 
τηλ:2810 361040 
fax: 2810 361150 
iraklio@kekgsevee.gr 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.kekgsevee.gr/
mailto:info@kekgsvee.gr


 

 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

     Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται 

πιστοποίηση) από: 

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Αναγνωρισμένη τεχνική 

επαγγελματική σχολή ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού 

Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)  

 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη 

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια 

τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη 

απασχόληση στην επιχείρηση. 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Με την αίτηση επί προσθέτως  ο κάθε ωφελούμενος και εφόσον η επιχείρηση 

είναι εταιρία  καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1) Καταστατικό της επιχείρησης, (που θα φαίνεται  ότι αυτός που 

επιμορφώνεται  είναι και ο διαχειριστής αυτής). 

2) Για επιχειρήσεις Α.Ε, Απόφαση Δ.Σ,  που θα ορίζει τον νόμιμο 

εκπρόσωπο ( Πρόεδρο ή μέλλος του Δ.Σ) να ασχοληθεί με τα 

καθήκοντα Τεχνικό Ασφαλείας.   

Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε καταρτιζόμενο που θα παρακολουθήσει 

το σεμινάριο ανέρχεται στα 50,00 € για την Γ΄ κατ. και 100,00€ για την Β΄ 

κατ.  

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί 

κατά περίπτωση  από τα ενδιαφερόμενα  μέλη σας καθώς επίσης και όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως άνω κατά περίπτωση 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Παράρτημα 

Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη: Κωλέττη 24, Τηλ: 2310545967, 

2310500581, Fax 2310546275, Αμαλία Σταυρίδου)              

           Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία.  

       

Με εκτίμηση 

Για το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 
 

Άγγελος Κουντουργιάννης 

Υπεύθυνος Παραρτήματος 

Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


