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1. Σ!jμφßßΙνα με Την ισχýουσα νομοθεσßα,για tην ασφÜλεια και υγεßq τφν qργαζομÝνων σε üλεò τιò επιχειρι1σΕιò
αýεξαρτÞτωò αριθμοý εργαζομÝýω,ν ο εργρ"δüτηò Ýχßι ιην υπαχÝÝωση γα χρηüιßιüποιειτßò υ"hρßσιεò ßεßýß«üΒ,αqφÜλΗÜò.
6 ,1εχνιιιüò ασφ-ÜλειÜò εßναι σýμβουλοß του εργρδü, τη και των θργαζομÝνισν Ιòαι,ιτρ γενικÝò γρqμμÝò .Þ σπαηαλÞ,
Του g_iyg;;

g} \tq θτιιθjιιρεΙ τgιαlκÜ τιò θÝσειò εργρσtqò $rrü πλειlρfiò υγιψνÞò κρι ασφÜλειαò,τηò Fργασßαòß γα, αγαßρÝOΕι

º:γ,j,,ρ,.γ,:.Ιlιt,lιº19!.º'o],J. τ!β9|1ιγχ τω." μÝτρωγ υγßειýÞò κÜι αÜφÜλεβò, να τ,δοτÝινεßιΙτßροßrrμ,;þ?ºßÞ;
Τηò ι(αι γα.ΕτΤιβΛÝηει'Την εφαρμαγÞ τοß.,ò.

ρ1 να.μεριμγÜ ιÝmε,σι εργαζüμενο;'στην επιχεΙρηση.να τηρqýν τqυ.ò κgνüνΕò υγιεινÞò,και ασφÞ[gπζ τηζ
εργòlσßαò ΚαΙ να τουò καθοδηγ.Ε[γιq την ÜºτοτραπÞ τοß επαγγtλ.ματικρýκýσιßνοý πüυ üßßrπÜυßr«ºß-lßß.ßjßιßΤΟυζ; ι .,

των

Σºη συσιημÜτιΚÞ εξÝßqση üλφν των τ.λ.qυρ,þν μÜθε,.§ιε.ξgγημενηò
εργαd hιò και κ_qτq,γÝÜþον.rqι:
, τ'ß θα μηρροýδε ýÜ πρρκαλÝσει ζÞμßÝò κgß β,λÞβεò ' υ

,J.,,ι !α ]QV Και]ρριqμο τω\Ι πρφσ9ντων,το(J ΤtχνιΚρυ,ασφÜλqßαò Καιγιατργ υπO/ιφγισμü τοψ χρüνου απασγüλησιßò, 
Jf,1:1,.ιιι|ιΕf,Ιg:]Ε,[qιοτÜσιº_9wαlσε.τρ9ιò καßηγο.9Ιgß $ Β,,Γ (υψ)ηÞÞò, μεσαtqÝ γßι χαυιλýs ,πι«ßυσυþßηrαßß]

" αε,Üτr:ιια ι,ηò Ετιχεßρησηζ (πτυχιοýχοψò ΑΕΙ Þ ΤΕΙ με την προβ
. σφ f1oμιa εκτüò"rηò Ýπιχεφησηò (π.τυχιüýχουòeΕß Þ'ΤΕß ιε'πν
" αε ,Üτοιια ι,ηò βτ!χεΙρησηζ (πτυχιοýχουò ΑΕΙ Þ ΤΕΙ με την προβλe
. σΕ gφ,ι¸jmüò"rÞò Ýπιχεφησηò (π.τυχιüýχουòΑΕß ÞΤΕß Fε'την π

να,_
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Γ καΤÞναρ

ι σε,Ýρ!α§Φ|,!Ενφ τηò επιχεhhqηò (κÜlrßχο αποßυτηρßο.υτÝχγιξοýλυκ,gßüιJ η μÝσh§ ιεχνJκÞò σχολÞò Þ ,d
qναψγωρ|θμÝνηò τξχνΙκÞ9 υ949 επαγγÝ[βατºκÞò òγολÞò,ßου,ρ,σωτερικοý Þ ισüτιμων σßιüτþν τbß εÝ
κÜτρΧφ Üδειαò Ýσκηqηò επαννÝλματοc 

,bμßtεßσüτÝγνrß'κÜ υf,οπ'òιετÞ πbοßßπηοεσß"'hßßΙ, λ^ß,Ρ."ß

Þ Φλληò
ιεξωτÝβικο.ý Þανανγωρ ΙσμÝνη ò τεχνßκÞ9 υ94 9 επαγγÝfifi ατº κÞò σχολ ßßò,ß,

κÝτρχα Üδειαò Üσκηαηò επgγγÝλματοò ξμ.πεφüτ#χνη' ιòd
απüκτrßση .τ8,υ gπρλυτηρJου "Þ τηò, αερ,ßqιò, εφdÜüν :υμ
επ;χε{ρηση) μξßÜ φτü καßÜλληλη :επιμüρφα)üη τομΙÝχßòιτο:

§fl μf,φκlφ,lδ προιΙπηρεαßα hou 1.9γlòετÜß οßü ßηß
:¼μιßιò qυτρò απασ..χολÝ[ται μΕ πλÞρεθ ιυρÜρßρ στην
TQV δ5 ωρΙbγ Ιòαß εφüòßον η ÝπßγεΙοÞÜπ,λνÞßßρß'.*"ι, η'ßßεπ;χε{ρηση) μετÜ ητü καßÜΙΙηΙη

Ιι κατηγOρ[g'Επικιγδυν.dτßιßαò κfl ,
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.ο.,ξη]ρημαινετgι,αιτ εται .στην ,σ,τrüλιJτα,διqκριιικη ευΧÝρqºα 1μlγ gργο.§οτιΙν νq επιλÝξουν]να ,«ναο¸οουυ.,"
5ι?Þ§9,ντ.α τΦψ τtχνικbý ασφÜλεΙg.ò σε Üιρμ,g Εwüò Þ εαüò τηε Ýπιχεtβπση$ Þ να συνÜιιιουν"σýμβÜση με
ΕΞΥΙΙΓΙ ti να ιμlμοο*ιßισqυγ ΕργÜζüμÝναμò ιηò §lτιχτßρησÞò τουò Þ να επιμ,ορφωθòßφγ qι ιδιρι.
ß. Ε<{ßüqογ §πιλΕξ9¸ την,ηgρßτt'τωbη να επfμορφωθεhε εσε[ò οι Ι§ιοι, μπορÝßßε να μποβÜλλΕτΕ σΓρ φορÝα μαò
αβιιση σqημετο[Þs σε-τÝτοιÜ πρüγβÜμμsιτß εηιμÞρφωσηò σψμπληβþνοντqò την ÜfτÞση που Ýπισψýßßτrτhαß
οτην παρbýσα επßqτολÞ.
θ. ΕÜν gπü τηγ 'εξξßφÜη των, στοtχεΙων τηò qfτησÞò σ"sò β, ιαπΙσιωθεt üτι δΕν"συντρ,Ýχουν οι απαοαßτητΕò
προýποθÝσε|ò επιμOρφωση5,θα σαò gνημεριßσρυμε ρχετυòÜ και 0q Φqò επιστρÝψοψμΕ ßην πρüκαταFο,ιß1,,66ß' "
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