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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 

Νέοι κύκλοι σεµιναρίων κάθε εβδοµάδα 

 

Νέοι κύκλοι σεµιναρίων µε θέµα “Επιµόρφωση 

εργοδοτών σε θέµατα άσκησης καθηκόντων 

Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας 
επικινδυνότητας”, ξεκινούν κάθε εβδοµάδα από τη 

Σχολή του Επιµελητηρίου Πιερίας, η οποία 

επιτελεί ζωτικό ρόλο στην κατάρτιση των 

επαγγελµατιών σε θέµατα που άπτονται της 
δραστηριότητάς τους. Το πρόγραµµα απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις εµπορικές και παροχής 

υπηρεσιών που απασχολούν προσωπικό, στους 
εκπροσώπους των οποίων η Σχολή του 

Επιµελητηρίου παρέχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε το 

αντικείµενο. Το σεµινάριο είναι υποχρεωτικό από 

τη νοµοθεσία και µε την ολοκλήρωσή του οι 
συµµετέχοντες λαµβάνουν ειδικό πιστοποιητικό, µε 
το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους 
επιχειρηµατίες να επιτελούν καθήκοντα τεχνικού 

ασφαλείας. 
 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου: “Είµαστε δίπλα στον επαγγελµατία” 
 
“Το Επιµελητήριο Πιερίας συνεχίζει το έργο του στην επιµόρφωση των επιχειρηµατιών 

µελών του. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, είναι αναγκαία η κατάρτιση των 

επιχειρηµατιών ώστε να µπορούν να επιτελούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας β’ και γ’  

επικινδυνότητας, ανάλογα µε το αντικείµενο της επιχείρησής τους. Κάθε εβδοµάδα ξεκινά 

νέο τµήµα κατάρτισης στο αντικείµενο του τεχνικού ασφαλείας ενώ την επόµενη εβδοµάδα 

πραγµατοποιούµε και το σεµινάριο του ΕΦΕΤ για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίµων, 

που είναι επίσης υποχρεωτικό από τη νοµοθεσία. Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή µας που 

λειτουργούµε τη Σχολή του Επιµελητηρίου Πιερίας σε τρόπο που να µπορεί να οργανώνει 
σεµινάρια απαραίτητα για τον επιχειρηµατία και την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Είµαστε δίπλα στον επαγγελµατία και καθηµερινά αναλαµβάνουµε δράσεις για να 

στηρίξουµε τη δραστηριότητά του αποτελώντας πολύτιµο σύµµαχο και σύµβουλο γι’ 
αυτόν”, τόνισε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεµινάρια και αιτήσεις συµµετοχής καθηµερινά στο 
Επιµελητήριο Πιερίας, ώρες γραφείου (7:30 – 15:30), τηλέφωνο: 2351047263. 


