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Οι επιχειρήσεις, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν, διακρίνονται σε Α΄, 
Β΄ και Γ΄ βαθμού επικινδυνότητας. 
Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, οι εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ 
κατηγορία  και  δεν  επιθυμούν  να  αναθέσουν  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  σε 
εξωτερικούς   συνεργάτες,   μπορούν   να   επιμορφώνονται   οι   ίδιοι,   προκειμένου   να 
αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους. 

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υλοποιεί, για το 2017, 
σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφαλείας, που αφορούν σε επιχειρήσεις  Γ ΄   κ ατηγορίας  επικ ινδ υνότητας  
και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. 

 
Η συμμετοχή των εργοδοτών στα εν λόγω σεμινάρια, διάρκειας 10 ωρών, είναι δωρεάν 
για τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π., έχουν δε κόστος 50€ + 1,20 Χαρτ/σμο  για τα μη μέλη 
του. 

 
Σε περίπτωση κόστους, το προβλεπόμενο ποσό συμμετοχής προκαταβάλλεται: 
1.     Eξ ολοκλήρου στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ε.B.Ε.Π. 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
Αριθμός Λογαριασμού: 30000245416-9 
ΙΒΑΝ: GR8208700530000300002454169 

2.     Εναλλακτικά, στην υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Π. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ή αποστέλλουν στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Β.Ε.Π., (Fax: 
2104274084 ή e-mail: studies@pcci.gr.): 
1.  την αίτηση συμμετοχής 
2.  το αποδεικτικό κατάθεσης, όπου αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου 

τεχνικού ασφαλείας και την ένδειξη "Σεμινάρια Τ.Α." 
3.  το καταστατικό της εταιρείας ή το ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

τεχνικός ασφαλείας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (για τις μη ατομικές 
επιχειρήσεις) 

Το   ΕΒΕΠ,   δίδει   προσωρινό   πρωτόκολλο   στη   σχετική   αίτηση   και   η   επιχείρηση 
καλύπτεται, σε πιθανό έλεγχο, έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα και λάβει τη σχετική 
βεβαίωση. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο: 
Τμήμα Μελετών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου Ε.Β.Ε.Π. 
Γ. Κασιμάτη 1 – Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, 2ος όροφος 
τηλ.: 2104170529 Fax: 2104274084, e-mail: studies@pcci.gr  

 
Συνημμένα: 

-  Αίτηση  Συμμετοχής  
-  Εγκύκλιος  Τ .Α.  2017 
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