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ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

 

Θέμα: Δθαρμογή για ηο έηος 2019 ηης σποσργικής απόθαζης 

39278/1823/25.7.2018 "Δπιμόρθωζη εργοδοηών και εργαζομένων για θέμαηα 

άζκηζης καθηκόνηων ηετνικού αζθάλειας ζε επιτειρήζεις Β' και Γ' καηηγορίας" 

(ΦΔΚ B'3001), ΑΓΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4. 
 

Ζ εγθύθιηνο απηή αθνξά ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ζε επηρεηξήζεηο Β' θαη Γ' θαηεγνξίαο γηα ην έηνο 2019 θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξόπν θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 39278/1823/2018 Τπνπξγηθή 

Απόθαζε. Σν πεξηερόκελν ηεο Απόθαζεο θαη' νηθνλνκία δελ επαλαιακβάλεηαη ζηελ 

παξνύζα εγθύθιην ζε θάζε όκσο πεξίπησζε απαηηείηαη ε γλώζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

1. Γενικές επιζημάνζεις 
 

1.1. Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πξνο απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ ζηελ όιε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη (ηειέθσλα ζηηο Πιεξνθνξίεο) ζα δίλνπλ ηειεθσληθά 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, κε ηελ ζπκπεξίιεςε ζηελ εγθύθιην 

ηνπ δηεπθξηληζηηθνύ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

θαηεγνξία Β' ή Γ' νη ηειεθσληθέο θιήζεηο επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζζνύλ κόλν ζε 

εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα. 

 

1.2. Ζ ππεξεζία καο εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ θνξέσλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ 

θαη ηνπο θαιεί λα ιάβνπλ όια ηα κέηξα θαη λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνζηαζία ησλ κειώλ ηνπο από ελδερόκελεο παξειθπζηηθέο ή 

παξαπιαλεηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκόξθσζεο (βι. εδάθην 2.5 ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ). 

 



2. Δπιμόρθωζη εργοδοηών 
 

2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο: α) εξγνδόηεο εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Β' ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10 ηνπ Κώδηθα 

λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ.) πνπ θπξώζεθε 

κε ην Άξζξν πξώην ηνπ λ. 3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ Α'84). β) εξγαδόκελνη πνπ απαζρνινύληαη κε 

πιήξεο σξάξην ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξα από 50 άηνκα νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία Β' ή Γ' εθόζνλ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

11, παξάγξαθνο 1, εδάθην δ ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. γ) εξγνδόηεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπο 

εθόζνλ απηέο ππάγνληαη ζηελ Γ' θαηεγνξία ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Ν.Τ.Α.Δ. 

θαη απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδόκελνπο. 

 

ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, νη αλσηέξσ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

 

> ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ε επηρεηξήζεηο Β' θαηεγνξίαο - πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο 35 σξώλ:  

α) Μέρξη θαη 3 εξγαδόκελνπο (ελαιιαθηηθά) 

1) 10εηή απνδεδεηγκέλε άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (βεβαίσζε 

Δπηκειεηεξίνπ ή έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηελ εθνξία) ή 

2) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε θαη ην αληηθείκελν ηεο άδεηάο ηνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 12, παξ 6, ΚΝΤΑΔ) 

β) Μέρξη θαη 6 εξγαδόκελνπο (ελαιιαθηηθά) 

Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) 

από: 

1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 

2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 

3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 

4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) θαη ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ζρεηίδεηαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ 

γ) Μέρξη θαη 20 εξγαδόκελνπο πηπρίν (ΑΔΗ) ή (ΣΔΗ) ) κε κία από ηηο εηδηθόηεηεο 

ηερληθώλ αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΝΤΑΔ 

θαη δελ πξνβιέπεηαη θαη' αλάγθε γηα ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

αλήθεη ε επηρείξεζή ηνπ. 

 

> ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Πηπρίν ηερληθήο εηδηθόηεηαο (πηπρίν πηζηνπνίεζεο εθόζνλ πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε) 

ελαιιαθηηθά από: 

1) Σερληθό επαγγεικαηηθό εθπαηδεπηήξην ή 

2) Ηλζηηηνύην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ή 

3) Αλαγλσξηζκέλε ηερληθή επαγγεικαηηθή ζρνιή ή 

4) Απνιπηήξην Σερληθνύ επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) ή 

5) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε (Σερληθήο εηδηθόηεηαο) γηα ηα 

αλσηέξσ (πεξίπησζε εξγαδνκέλνπ) απαηηνύληαη θαη νθηώ (8) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ 

από ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ θαζώο θαη πιήξεο απαζρόιεζε ζηελ 

επηρείξεζε. Άιια παξαζηαηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηά. 

 

2.2. Οη εξγνδόηεο επηκνξθώλνληαη νη ίδηνη, εθόζνλ έρνπλ απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή 

ηνπο απηή, γλσξίδνληαο όηη ζα κπνξνύζαλ ελαιιαθηηθά λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα 



ηερληθνύ αζθάιεηαο ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε 

Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.). Δθόζνλ 

απνθαζίζνπλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθώζνπλ εξγαδόκελν ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο, είλαη ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ όπνηνλ θνξέα επηκόξθσζεο 

επηζπκνύλ, κεηαμύ απηώλ πνπ πινπνηνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. 

 

2.3. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θνξέα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά, ηόπνπ 

επηκόξθσζεο, ρξόλνπ, πνηόηεηαο πξνγξακκάησλ ή όπνηα θξηηήξηα νη ίδηνη ζεσξνύλ 

όηη ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

επηκνξθσηηθό πξόγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

εξγνδόηεο, πξηλ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθό πξόγξακκα, λα έξρνληαη ζε 

ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα (ζύιινγνη, νκνζπνλδίεο, 

επηκειεηήξηα θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά. 

 

2.4. Οη εξγνδόηεο πνπ επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ νη ίδηνη ή λα επηκνξθσζεί 

εξγαδόκελνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, απεπζύλνληαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

λα εθηεινύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε ζύκθσλα κε 

ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Ζ αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη εηο 

δηπινύλ θαη ην έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ ππνβάιινληα ηελ αίηεζε γηα επηκόξθσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αξ. πξσηόθνιινπ ηεο αίηεζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

πιεξνθνξηθό ζύζηεκα ΔΡΓΑΝΖ γηα ηε ζρεηηθή δήισζε ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο. 

 

2.5. Φνξείο γηα ηνπο νπνίνπο απνδεηρζεί όηη ρξεζηκνπνηνύλ σο κέζν πξνζέιθπζεο 

ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επηκόξθσζε ηνπο ηζρπξηζκνύο, όηη δήζελ 

«εθπξνζσπνύλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» ή όηη νη εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

επηκνξθσζνύλ ή όηη ζηελ πεξίπησζε κε επηκόξθσζεο ηνπο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζα ηνπο επηβάιιεη θπξώζεηο ή 

παξόκνηνπο "παξαπιαλεηηθνύο ή απεηιεηηθνύο" ηζρπξηζκνύο ζα απνθιείνληαη από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε λέα πξνγξάκκαηα ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο π.α. 39278/1823/2018. 

 

2.6. Απνηειεί επζύλε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 6§12 ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 39278/1823/2018, ε ζπκκεηνρή εξγνδνηώλ 

θαη εξγαδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα όζσλ δελ έρνπλ ηα απαηηνύκελα 

πξνζόληα. Δάλ ν θνξέαο επηκόξθσζεο από ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο δηαπηζηώζεη όηη 

γηα ηνλ εξγνδόηε ή εξγαδόκελν πνπ πξνηείλεηαη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο 

πξνϋπνζέζεηο, ελεκεξώλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηνπ 

επηζηξέθεη νπσζδήπνηε θαη ηελ ηπρόλ εηζπξαρζείζα πξνθαηαβνιή γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην πξόγξακκα. Απηναπαζρνινύκελνη εξγνδόηεο πνπ δελ απαζρνινύλ 

πξνζσπηθό, εθόζνλ έρνπλ ηα ππόινηπα πξνβιεπόκελα πξνζόληα, θαζώο θαη 

εξγνδόηεο κε ηα πξνζόληα ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) ή (γ) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Κ.Ν.Τ.Α.Δ. γηα ηνπο νπνίνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο δελ απαηηείηαη 

επηκόξθσζε, έρνπλ κελ ην δηθαίσκα επηκόξθσζεο, αιιά δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε 

παξαθνινύζεζεο ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιινπλ 

ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ όηη αλ θαη γλσξίδνπλ πσο δελ είλαη 

ππόρξενη ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηζπκνύλ σζηόζν λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ. 

 



2.7. Ζ ππαγσγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζσζηή νκάδα επηκόξθσζεο γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ θνξέα επηκόξθσζεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θάζε εξγνδόηε, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε. 

 

3. Γιαδικαζία έγκριζης και εκηέλεζης προγραμμάηων  
 

3.1. Πνύ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 

 

3.1.1. Οη αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνβάιινληαη από 

ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα απηό ζηε Γηεύζπλζε Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία (ΤΑΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, ηαδίνπ 29, 101 10 Αζήλα. 

 

3.1.2. Οη αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη κόλνλ από ηελ "ππεξεζία πξσηνθόιινπ" ηνπ 

Τπνπξγείνπ (1νο Όξνθνο, Γξαθείν 101) αθόκα θαη όηαλ απνζηέιινληαη κε courier ή 

ζπζηεκέλεο επηζηνιέο. 

Πξνζνρή ηα έληππα πνπ ζπκπιεξώλνληαη είλαη απνθιεηζηηθά εθείλα ηνπ έηνπο 2019. 

Έληππα παιαηνηέξσλ εηώλ δελ γίλνληαη δεθηά από ην ειεθηξνληθό πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. 

 

3.2. Τπνβνιή αίηεζεο γηα πξώηε θνξά 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2β ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 

39278/1823/2018 (ΦΔΚ B' 3001) νη θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα δηελεξγήζνπλ γηα 

πξώηε θνξά πξόγξακκα επηκόξθσζεο εξγνδνηώλ Γ' ή Β' θαηεγνξίαο, πξέπεη πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα έγθξηζε εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο λα ππνβάιινπλ 

ζηε Γηεύζπλζε ΤΑΔ αίηεζε κε ηελ νπνία λα γλσξίδνπλ ηελ πξόζεζε ηνπο λα 

δηελεξγήζνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα, επηζπλάπηνληαο όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 

γηα ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

Δθπαηδεπηέο πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό κεηξών ππνβάιινπλ νη ίδηνη ζρεηηθή αίηεζε κε ηα 

απαξαίηεηα παξαζηαηηθά όπσο νξίδνληαη θάζε θνξά [π.α. 39278/1823/2018 (ΦΔΚ B' 

3001), άξζξν 5] (πηπρίν, βηνγξαθηθό ζεκείσκα, βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο, βεβαηώζεηο 

επηκόξθσζεο, θσηνηππία ηαπηόηεηαο). Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ 

αίηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα, άιισο δελ ζα εγθξίλεηαη ην ζρεηηθό 

αίηεκα. Μεηά ην ζρεηηθό έιεγρν θαη ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε, νη θνξείο κπνξνύλ 

λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα έγθξηζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο. 

 

3.3. Πξνζεζκία ππνβνιήο 

 

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 3 κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ έγθξηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ μεθηλά από ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ζηηο 10 

επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Οξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 

ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ πξνγξακκάησλ ε 20εΓεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο αλαθέξνληαη ζηελ εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ "ππεξεζία 

πξσηνθόιινπ" ηνπ Τπνπξγείνπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ θάζε αίηεζε πξέπεη λα αθνξά έλα κόλν ζπγθεθξηκέλν, πξόγξακκα. 

πλνδεύεηαη από δηαβηβαζηηθό ηνπ θνξέα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ν 

αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ θνξέα θαη ζαλ ζέκα ζεκεηώλεηαη "Πξόγξακκα 



επηκόξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο" ή "Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β' θαηεγνξίαο". Δπί ηνπ 

δηαβηβαζηηθνύ απηνύ ηίζεηαη από ηελ Τπεξεζία Γεληθνύ Πξσηνθόιινπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ν ζρεηηθόο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε εκεξνκελία 

θαηάζεζεο. 

 

3.4. Τπνβνιή ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξσλ αηηήζεσλ πξνγξακκάησλ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη καδί πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξνγξάκκαηα, θάζε 

πξόγξακκα ζα ζπλνδεύεηαη από μερσξηζηή αίηεζε θαη δηαβηβαζηηθό θαη ζα 

ηνπνζεηείηαη ζε ηδηαίηεξν θάθειν ώζηε λα ιάβεη δηαθνξεηηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ. Κάζε θάθεινο πξνγξάκκαηνο εμσηεξηθά πξέπεη λα θέξεη ηελ 

έλδεημε «Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Γ' θαηεγνξίαο» ή «Πξόγξακκα επηκόξθσζεο Β' 

θαηεγνξίαο». 

 

3.5. Απαγόξεπζε αιιαγώλ ζε αηηήζεηο 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θακία πεξαηηέξσ αιιαγή ή πξνζζήθε δελ γίλεηαη 

δεθηή. 

 

3.6. Πεξηερόκελν θαθέινπ αίηεζεο 

 

Ο θάθεινο θάζε πξνγξάκκαηνο πεξηέρεη: 

ε έληππε κνξθή κε ηελ αθόινπζε ζεηξά:  

- Σν Γηαβηβαζηηθό ηεο αίηεζεο 

- ην Έληππν Α (κε πξσηόηππε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

- ην Έληππν Γ 

- Παξαρσξεηήξην αίζνπζαο επηκόξθσζεο εθόζνλ απαηηείηαη θαη  

- ηα Έληππα Γ1 ή/θαη Γ2 κε πξσηόηππεο ππνγξαθέο θαη γλήζην ππνγξαθήο. 

 

3.7. CD ή άιιν ειεθηξνληθό κέζν απνζήθεπζεο (π.ρ. USB stick) κε όια ηα ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηαμηλνκεκέλα, όπσο πεξηγξάθεηαη κε ηελ 

παξνύζα εγθύθιην θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηαβηβαζηηθό, Έληππν Α (απνθιεηζηηθά ζε 

κνξθή αξρείνπ .mdb), Έληππν Γ (απνθιεηζηηθά ζε κνξθή αξρείνπ .xls/.xlsx). Αξρείν 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαίσζε ΔΟΠΠΔΠ, ή αληίζηνηρε άδεηα από ηελ εθάζηνηε 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα θάζε 

πξόγξακκα. 

 

3.8. Έγθξηζε πξνγξακκάησλ 

 

Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (ΤΑΔ). Αληίγξαθν ηεο 

απόθαζεο απηήο θαζώο θαη ην Έληππν Α θαηαηίζεληαη από ηνπο θνξείο εθηέιεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξεζία 

ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.). Ζ εγθξηηηθή απόθαζε αλαξηάηαη ζην 

πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ κέζσ ηνπ νπνίνπ ελεκεξώλνληαη νη θνξείο. 

 

3.9. Γηελέξγεηα πξνγξακκάησλ 

 



Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ηεξείηαη εκεξήζην παξνπζηνιόγην πνπ ζα 

έρεη ηε κνξθή ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ Δ. Τπνγξάθεηαη αληίζηνηρα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εκέξαο. 

 

3.10. Υώξνη δηεμαγσγήο πξνγξακκάησλ 

 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ κέξηκλα πιινγηθώλ θνξέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο π.α. 39278/1823/2018 

(ΦΔΚ B' 3001) ζε ρώξνπο επηκόξθσζεο όπσο αίζνπζα ζπγθέληξσζεο μελνδνρείνπ, 

επηκειεηεξίνπ ή άιινπ ΝΠΓΓ, ζπιιόγνπ εθπαηδεπνκέλσλ, ζπλεδξηαθνύ θέληξνπ ή 

ζρνιηθή αίζνπζα ζα ππνβάιιεηαη: 

α. ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ρώξνο 

δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο §3, δ ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο 

εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ην εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο. β. ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό 

παξαρώξεζεο ρξήζεο ηεο αίζνπζαο κε αλαγξαθή ηνπ εκβαδνύ ηεο από ηνλ θάηνρν 

ηεο αίζνπζαο. 

 

3.11. Απνινγηζκόο πξνγξακκάησλ 

 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβάιινληαη εληόο 10 εκεξώλ ζηε 

Γηεύζπλζε ΤΑΔ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην Έληππν Δ (ην πξσηόηππν ζπκπιεξσκέλν 

έληππν κε ηα νλόκαηα θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζθαλαξηζκέλν ζε 

κνξθή pdf), θαη ην Έληππν Σ (αξρείν excel). Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή γίλεηαη κε CD 

πνπ αλαγξάθεη κε αλεμίηειν καξθαδόξν «απνινγηζκόο πξνγξάκκαηνο» θαη ηνλ 

πιήξε αξηζκό πξσηνθόιινπ (γεληθό θαη εηδηθό αξ. πξσηνθόιινπ) θαηάζεζεο αξρηθήο 

αίηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλακέλεηαη ζύληνκα λα κπνξεί λα 

δηεθπεξαηώλεηαη πιήξσο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΑΠΛΟ ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο, αθνύ πξώηα εθδνζεί ζρεηηθή δηεπθξηληζηηθή Δγθύθιηνο. 

 

3.12. Υνξήγεζε βεβαηώζεσλ 

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ Δληύπσλ Δ θαη Σ ζηε Γηεύζπλζε ΤΑΔ ζα δίλνληαη από ηνλ 

θνξέα ζε όζνπο παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα νη θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο 

βεβαηώζεηο επηκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ησλ Δληύπσλ Ε1, Ε2 θαη Ε3. 

 

3.13. Έιεγρνο πξνγξακκάησλ 

 

Οη αξκόδηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ. Ο έιεγρνο κεηαμύ άιισλ 

ζα αθνξά ηελ παξνπζία θαη ηελ "ηαπηνπξνζσπία" ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

4. Σήρηζη διαδικαζιών 
 

4.1. Αίηεζε πνπ δελ είλαη ζσζηά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη δελ ζπλνδεύεηαη από 

όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηαμηλνκεκέλα όπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα 

εγθύθιην δελ ζα εγθξίλεηαη. Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη απνιύησο αθξηβή. ηελ 



πεξίπησζε πνπ από ηα δεισζέληα ζηνηρεία αλαδεηεζεί ν θνξέαο επηκόξθσζεο θαη 

δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επηθνηλσλία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηνλ θνξέα, ηα πξνγξάκκαηα 

δελ ζα εγθξίλνληαη. 

 

4.2 Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εληύπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, άιισο ε αλαθξίβεηα 

απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηα ζηνηρεία απηά 

γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

επεμεξγαζία θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αθόκε επηηαθηηθόηεξε ε απόιπηε ηήξεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ έληππα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε 

κνξθή θαη βξίζθνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε δηεύζπλζε www.ypakp.gr ή 

www.yeka.gr ζην πεδίν e-Βηβιηνζήθε-ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ζηελ Γηεύζπλζε Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο ζηελ Δξγαζία. Μόλν ηα έληππα απηήο ηεο κνξθήο ηνπ έηνπο 2019 επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη αζάθεηεο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

λα γίλεηαη νκνηόκνξθα θαη απνηειεζκαηηθά. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη 

παξέκβαζε θαη δηακόξθσζε άιισλ κνξθώλ εληύπσλ, έζησ θαη ζε επί κέξνπο 

ελόηεηεο ησλ εληύπσλ απηώλ. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε απνηειεί ιόγν απόξξηςεο 

ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

4.3. Ζ ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή γίλεηαη κε CD ή άιιν ειεθηξνληθό κέζν 

απνζήθεπζεο (π.ρ. usb stick) θαη όρη κε e-mail. Σν CD ππνβάιιεηαη γηα ιόγνπο 

πξαθηηθνύο εληόο θαθέινπ ελζσκαησκέλνπ ζην θάθειν ηεο αίηεζεο. ην CD ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο (επσλπκία θνξέα θαη αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ αίηεζεο ηνπ θνξέα), ώζηε λα είλαη κνλνζήκαληα αλαγλσξίζηκν. 

 

4.4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απνηεινύλ ην θάθειν 

ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ληνζηέ Α4 πιαζηηθό κε έιαζκα κε δηαθαλέο 

εμώθπιιν ή ελαιιαθηηθά ζε ληνζηέ (κε ζηελή ξάρε) κε 2 θξίθνπο κε καιαθό 

εμώθπιιν δηαθαλνύο ρξώκαηνο. Ζ ππνβνιή εληύπσλ θαη παξαζηαηηθώλ πνπ δελ 

βξίζθνληαη πιήξσο ηαμηλνκεκέλα κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, απνηειεί ιόγν 

απόξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

ηεξνύληαη θαη ζηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ απνινγηζκνύ κεηά ηελ 

εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο. 

 

4.5. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ζρεηηθά έληππα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλνληαη επηκειώο θαη αλειιηπώο. Πεξηπηώζεηο π.ρ. ππνγξαθήο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζην παξνπζηνιόγην ησλ σξώλ άθημεο ή αλαρώξεζεο απνηεινύλ βάζηκνπο 

ιόγνπο ώζηε λα ζεσξεζεί όηη θαηαζηξαηεγνύληαη νη όξνη εθηέιεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε όιεο ηηο ζρεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 

4.6. ε πεξίπησζε καηαίσζεο δηεμαγσγήο ελόο πξνγξάκκαηνο, πξέπεη ε καηαίσζε 

απηή λα γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ. θαη ζηε 

Γηεύζπλζε ΤΑΔ. 

 

4.7. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Διιηπήο παξαθνινύζεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ παξαθνινύζεζε 

ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζε λέν πξόγξακκα. 

 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ηα ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα εγθύθιην, 



• ζην Παξάξηεκα Η αλαγξάθνληαη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ .ΔΠ.Δ. 

• ζην Παξάξηεκα ΗΗ παξέρνληαη Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ θαη 

θαθέισλ. 

• ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ αλαθέξνληαη νη ΚΑΓ (ΣΑΚΟΓ 2008 θαη 1980). 

• ζην Παξάξηεκα IV αλαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 11, 12, 13 ηνπ ΚΝΤΑΔ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ 

λ. 3850/2010 λα εθηειεί θαζήθνληα ηερληθνύ αζθάιεηαο ν ίδηνο ν εξγνδόηεο ή 

εξγαδόκελνο.  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

Κ. ΑΓΡΑΠΗΓΑ 

 

 


