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Προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ,  
με την ευκαιρία του εορτασμού 100 χρόνων λειτουργίας του Επιμελητηρίου 

 
α) στην κατάρτιση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και 
β) στην κατάρτιση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 

 
 Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο 

του εορτασμού 100 χρόνων λειτουργίας του ΕΒΕΑ,  αποφάσισε τη δωρεάν προσφορά διαφόρων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μέλη του Επιμελητηρίου.  

 

Μεταξύ άλλων, η εν λόγω προσφορά αφορά σε: 

 

1) Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης εργοδοτών για θέματα 

άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός 

των σεμιναρίων αυτών είναι η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και των 

εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, στη 

χώρα μας. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες που απασχολούν έστω 

και έναν (1) εργαζόμενο, έστω και με μερική απασχόληση και πάντως όχι περισσότερους από πενήντα 

(50) εργαζόμενους και εφόσον δεν έχουν αναθέσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα σε εξωτερικό 

συνεργάτη. Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 10 ώρες.  Τα σεμινάρια υλοποιούνται στην έδρα του 

ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Κολωνάκι). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Για την αίτηση 

συμμετοχής πατήστε εδώ. 

 

2) Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού των 

επιχειρήσεων τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ. Σκοπός των 

σεμιναρίων αυτών είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων, η διασφάλιση της ποιότητάς τους και η 

προστασία του καταναλωτή. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για το προσωπικό όλων των 

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων, που παράγουν, επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση 

τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης 

τροφίμων. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του παραβόλου αξιολόγησης του ΕΦΕΤ.  

Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 10 ώρες. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στην έδρα του ΕΒΕΑ 

(Ακαδημίας 7, Κολωνάκι). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Για την αίτηση συμμετοχής 

πατήστε εδώ. 

 

Στην εγγραφή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα 

Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 3626236 & 210 

3382245, e-mail: training@acci.gr (αρμόδιος κ. Γιτσούδης). 
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