
Πιστοποιητικά 
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης κατάρτισης μετά τη λήξη 
του κάθε σεμιναρίου θα δίδεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία θα 
κατατίθεται στο Σώμα Τεχνικής 
Επιθεώρησης για την ανάθεση άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων 

τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας. 
 
 

 

Θεματικές ενότητες που διδάσκονται: 
1. Νόμοι & κοινοτικές οδηγίες για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας 
3. Προδιαγραφές των χώρων εργασίας 
4. Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων 
5. Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα και τα μηχανήματα 
6. Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες 
7. Μέσα ατομικής προστασίας 

 

Διάρθρωση / Κόστος Σεμιναρίων: 
 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας 

 Ώρες: 35 Ημέρες: 7 Κόστος: 100,00 (αίτηση μέσω σωματείου) 
 

 
Πληροφορίες / Διευκρινήσεις: 

Καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας μπορεί να αναλάβει είτε ο ίδιος ο εργοδότης της 
επιχείρησης είτε κάποιος εργαζόμενος μετά από κατάλληλη επιμόρφωση. 

   Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των ίδιων των εργοδοτών είναι: 
ΑΙΤΗΣΗ ΤΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με σφραγίδα και υπογραφή από την επιχείρηση) 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, και  
Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα) 
10 χρόνια λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη 
επαγγέλματος από εφορία)  ή  άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το 
αντικείμενο δραστηριότητάς της επιχείρησης 
Μέχρι και 6 άτομα  
πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή ΤΕΣ ή Απολυτήριο ΤΕΛ 
 

   Τα παραστατικά επιχειρήσεων για επιμόρφωση των εργαζομένων τους είναι  
ΑΙΤΗΣΗ ΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (για εργαζόμενο) και  
ή Απολυτήριο ΤΕΛ τεχνικής ειδικότητας ή ΤΕΣ με οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον 
από την απόκτησή του ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο εργαζόμενος θα πρέπει να βρίσκετε σε πλήρη απασχόληση στην 
επιχείρηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: 
Αριστοτέλους 46 – Τ.Κ. 104 33 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8544666 – Φαξ: 210 8543636 – κα Γιαννακάκη Χριστίνα 

E-mail: info@kekgsevee, katartisi@kekgsevee – Ιστοσελίδα: www.kekgsevee.gr 


