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Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Ηπείρου ςτο πλαίςιο του Νόμου 3850/2010 πραγματοποιεί ςεμινάρια 

επιμόρφωςθσ Εργοδοτϊν και Εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςε 

επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ . Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Ο Νομόσ 3850/2010 παρζχει τθν δυνατότθτα ςε εργοδότεσ επιχειριςεων που ανικουν ςτθν Β' και Γϋ 

Κατθγόρια επικινδυνότθτασ και δεν επικυμοφν να ανακζςουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ ςε άτομο 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να κάνουν ςφμβαςθ με Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ, να 

επιμορφωκοφν και να αναλάβουν κακικοντα Τεχνικοφ Αςφάλειασ ςτθν επιχείρθςι τουσ, εφόςον ζχουν 

τα κατάλλθλα προςόντα. 

Η κατάρτιςθ εργοδοτϊν που μποροφν να αναλάβουν κακικοντα Τεχνικϊν Αςφάλειασ είναι ελάχιςτθσ 

διάρκειασ δζκα (10) ι τριανταπζντε (35) ωρϊν (Y.A.133224/04) ανάλογα με το βακμό επικινδυνότθτασ 

τθσ επιχείρθςθσ. 

Επιχειρήςεισ που ανήκουν ςτην Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητασ – Σεμινάριο 10ωρών 
 Εμπόριο (γενικά), εςτιατόρια, ξενοδοχεία , επικοινωνίεσ, μεταφορζσ 

 Αςφάλειεσ, διεκπεραιϊςεισ υποκζςεων, ενοικιάςεωσ κινθτϊν και ακίνθτων και λοιπζσ υπθρεςίεσ, 
γραφεία (γενικά), επιχειριςεισ Παροχισ Υπθρεςιϊν 

 Διοικθτικζσ και οικονομικζσ υπθρεςίεσ όλων των κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

 

Επιχειρήςεισ που ανήκουν ςτην Β΄ Κατηγορία επικινδυνότητασ – Σεμινάριο 35ωρών 
 Επιςκευι και ςυντιρθςθ μεταφορικϊν μζςων. Συνεργεία επιςκευισ μεταφορικϊν μζςων 

 Πρατιρια υγρϊν και αερίων καυςίμων. Αποκικευςθ και μεταφορά καυςίμων γενικά 

 Επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν. Παραςκευι και επεξεργαςία ειδϊν διατροφισ και ποτϊν 

 Επιχειριςεισ καταςκευισ παντόσ είδουσ από ξφλο 

 Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγζλματα 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, μποροφν να λάβουν μζροσ ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ ωσ τεχνικοί αςφάλειασ 
ςτισ επιχειριςεισ τουσ: 

 εργοδότεσ εφόςον ζχουν τα τυπικά προςόντα και οι επιχειριςεισ τουσ υπάγονται ςτθν 
κατθγορία Β' ςφμφωνα με τα άρκρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 

 εργαηόμενοι που απαςχολοφνται με πλιρεσ ωράριο ςε επιχειριςεισ με λιγότερα από 50 άτομα 

οι οποίεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία Βϋ ι Γϋ εφόςον ζχουν τα τυπικά προςόντα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 11 παράγραφοσ 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 

 εργοδότεσ ςε επιχειριςεισ τουσ εφόςον αυτζσ υπάγονται ςτθν Γϋ κατθγορία ςφμφωνα με το 

άρκρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ. 

Κόςτοσ Συμμετοχήσ : 

50€  για το πρόγραμμα των 10ωρϊν, και  100€  για το πρόγραμμα των 35 ωρϊν 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δίνονται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτθμα Ηπείρου, Σταφρου Νιάρχου 94 , 
Ιωάννινα, Δευτζρα - Παραςκευι, ϊρεσ επικοινωνίασ:  9:00 - 16:00, τθλζφωνο: 26510 44727 
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