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Αίτθςθ – Διλωςθ εργοδότθ για επιμόρφωςθ 
 

Ρροσ τον φορζα 
  

επιμόρφωςθσ:  

 
 

  
 

 

Επικυμϊ να επιμορφωκϊ ο ίδιοσ για να αςκϊ κακικοντα ΣΑ ςτθν επιχείρθςι μου, ζχοντασ υπόψθ ότι  
εναλλακτικά μπορϊ να ανακζςω κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ ςε άτομο εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι ςε εξωτερικζσ 

υπθρεςίεσ προςταςίασ και πρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ). 
 

Το ςυνολικό ποςό που κα πλθρϊςω είναι (κατά περίπτωςθ επιςθμαίνεται θ κατθγορία δθλ: το Γϋ ι Βϋ): 

• το πολφ 70 € (Γϋ κατθγορία) και 130 € (Βϋ κατθγορία) χωρίσ καμία απολφτωσ άλλθ επιβάρυνςθ. Θ προκαταβολι δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50 € ι 80 € αντίςτοιχα.  
• Θ προκαταβολι επιςτρζφεται αν τθν ηθτιςω 65 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ επιμόρφωςθσ.  

Γνωρίηω ότι: 
 δεν απαιτείται καμία απολφτωσ κεϊρθςθ βιβλίου ςχετικά με τον τεχνικό αςφάλειασ εφόςον ο ίδιοσ αςκϊ 

κακικοντα ΤΑ .

 θ διλωςθ προσ το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ότι αναλαμβάνω τα κακικοντα τεχνικοφ 
αςφαλείασ ςτθν επιχείρθςι μου γίνεται μόνο θλεκτρονικά μζςω του Π ΕΡΓΑΝΘ, για τισ επιχειριςεισ που 
είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ςφςτθμα αυτό, χωρίσ να απαιτείται να προςκομίςω οποιοδιποτε ζγγραφο ςτθν 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.

 μπορϊ ο ίδιοσ εάν θ επιχείρθςθ μου ανικει ςτθν Γϋ κατθγορία να ςυντάξω τθν εκτίμθςθ κινδφνου. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ο φορζασ διενζργειασ του προγράμματοσ ι οι εκπαιδευτζσ να μεςολαβοφν για τθ 
διενζργεια γραπτισ εκτίμθςθσ κινδφνου.

 ςτα τθλζφωνα του Υπουργείου Εργαςίασ 2131516565, 2131516354, 2131516084, 2131516175, 2131516038 
μπορϊ να καταγγείλω κάκε παραβίαςθ ςχετικά με τθν επιμόρφωςι μου. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ μπορϊ να λαμβάνω μόνο από τον φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτον 
οποίο υποβάλλω τθν παροφςα αίτθςθ. 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα:  
ΕΡΩΝΥΜΟ*  
ΟΝΟΜΑ*  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ*  
Α. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ*  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ*  
ΤΘΛΕΦΩΝΟ*  
FAX  
E mail  
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ*  
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 
(περιγράφεται αναλυτικά)*  
ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ*  
ΑΦΜ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ*  
ΚΑΔ *   
ε περίπτωςθ επιμόρφωςθσ εργαηόμενου:  
ΕΡΩΝΥΜΟ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ*  
ΟΝΟΜΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ*  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ*  
Α. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ*  
(για τον εργαηόμενο) *  
Υπογραφι/θμερομθνία  

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι επικυμϊ να παρακολουκιςω το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο παρότι γνωρίηω ότι δεν ζχω υποχρζωςθ 
παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου επιμόρφωςθσ ΣΑ επειδι:  
         δεν απαςχολϊ προςωπικό 
         διακζτω τα προςόντα των παρ. (α), (β) ι (γ) του άρκρου 11 του ΚΝΤΑΕ (ν.3850/2010) 
         είμαι ιδιοκτιτθσ ΣΑΞΙ και απαςχολϊ ζωσ 3 εργαηόμενουσ 
 

Θμερομθνία* Τπογραφι και ςφραγίδα επιχείρθςθσ* 

 Διάβαςα με προςοχι τα παραπάνω και επιλζγω τον 
 ςυγκεκριμζνο φορζα επιμόρφωςθσ  
 
 
 
 
 

* Σα ςτοιχεία με αςτερίςκο ςυμπλθρώνονται υποχρεωτικά 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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