
Αίηηζη – Δήλωζη  εργοδόηη για επιμόρθωζη 
 

Πξνο ην θνξέα 
επηκόξθωζεο 

Intered Καιακαρηάς – Master KEK 

 
Γλωξίδω όηη κπνξώ λα αλαζέζω θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκν εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα 
θάλω ζύκβαζε κε ΔΞ.Τ.Π.Π. Αποθάζηζα όκως λα επηκορθωζώ ο ίδηος ως ΣΑ. 
 

Γειώλω πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη δελ έτω δετζεί θάποηα πίεζε γηα ηελ επηιογή ηοσ θορέα.  
 

Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πιεξώζω είλαη (θαηά πεξίπηωζε θπθιώλεηαη ε θαηεγνξία δει.: ην Γ΄ ή Β΄): 

 ην πνιύ 70 € (Γ΄ θαηεγνξία) θαη 130 € (Β΄ θαηεγνξία) τωρίς θακία αποιύηως άιιε 
επηβάρσλζε. Ζ πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 50 € ή 80 € αληίζηνηρα.  

 Ζ πξνθαηαβνιή επηζηξέθεηαη αλ ηελ δεηήζω 5 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε επηκόξθωζεο. 
 

Γλωρίδω όηη: 
 δελ απαηηείηαη θακία απνιύηωο ζεώξεζε βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο εθόζνλ ν 

ίδηνο αζθώ θαζήθνληα ΣΑ . 
 ε δήιωζε πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο όηη ζα αλαιάβω ωο ηερληθόο αζθάιεηαο ζηελ 

επηρείξεζή κνπ γίλεηαη κόλο ειεθηροληθά κέζω ηοσ Π ΕΡΓΑΝΗ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη θαηαρωξεκέλεο ζην ζύζηεκα απηό, ρωξίο λα απαηηείηαη λα πξνζθνκίζω νπνηνδήπνηε 
έγγξαθν ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. 

 κπνξώ ο ίδηος εάλ ε επηρείξεζε κνπ αλήθεη ζηελ Γ΄ θαηεγορία λα ζπληάμω ηελ εθηίκεζε 
θηλδύλνπ. ε θακία πεξίπηωζε δελ επηηρέπεηαη ν θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή νη 

εθπαηδεπηέο λα κεζνιαβνύλ γηα ηε δηελέξγεηα γξαπηήο εθηίκεζεο θηλδύλνπ. 
 ηα ηειέθωλα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 2131516650, 2131516560, 2131516640, 2131516564 

από ηα νπνία κπνξώ λα ιάβω θάζε ζτεηηθή πιεροθορία ή λα θαηαγγείιω θάζε παξαβίαζε 

ζρεηηθά κε ηελ επηκόξθωζή κνπ. 
 

Γειώλω ππεύζπλα:  

ΔΠΩΝΤΜΟ*  
ΟΝΟΜΑ*  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ*  
ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ*  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ*  
ΣΖΛΔΦΩΝΟ*  
FAX  
E mail  
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ*  

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
(πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά)* 

 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ*  
ΑΦΜ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ*  
ΚΑΓ *  

 
 

ε πεξίπηωζε επηκόξθωζεο εξγαδόκελνπ: 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ*  

ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ*  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ*  
ΑΡ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ*   
 
(γηα ηνλ εξγαδόκελν) * 
Τπνγξαθή/εκεξνκελία 
 

 

 

Ηκεροκελία Τπογραθή θαη ζθραγίδα επητείρεζες* 

 Γηάβαζα κε πξνζνρή ηα παξαπάλω θαη επηιέγω 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα επηκόξθωζεο 

 
 
 
 
 

 

 

* Τα ζηοιχεία με αζηερίζκο είναι υποχρεωηικό να ζυμπληρωθούν  

 


