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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Ερμούπολη, 16 Δεκεμβρίου 2013 

    Αριθ. Πρωτ. 23.300  

 

 

Προς:  κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου 

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

 

Κοιν. κ. Ιωάννη Βρούτση 

  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

 

  κ. Αντώνη Χριστοδούλου 

 Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης & Παρακολούθησης 

Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Δ24) 

 

 

Θέμα:  Προτάσεις περί εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφαλείας 

   

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,    

 

Σε συνέχεια των από 07/03/2013 (αρ. πρωτ. 3409) και 29/05/2013 (αρ. πρωτ. 9948) επιστολών μας, 

σχετικά με την εκπαίδευση των επιχειρηματιών-μελών μας σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας, θα θέλαμε να 

σας εκθέσουμε κάποια πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την προσπάθειά μας να 

υποστηρίξουμε την έγκαιρη εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων το τρέχον έτος και να ζητήσουμε τη 

βοήθειά σας ως προς την επίλυσή τους το 2014. 

 

Από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, έχουμε ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα 

να έχουμε υλοποιήσει 75 τμήματα με 2.060 συμμετέχοντες σε 15 νησιά των Κυκλάδων (στοιχεία βάσει 

κατατεθειμένων προγραμμάτων στο Υπουργείο με υλοποίηση έως μέσα Δεκεμβρίου 2013). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, κατανοώντας τόσο το επείγον του ζητήματος, όσο και τη φύση του νησιωτικού νομού μας, 

αποφασίσαμε να εξυπηρετήσουμε ΟΛΟΥΣ τους υπόχρεους εργοδότες (ακόμα κι αυτούς που δεν είναι 

μέλη του Επιμελητηρίου όπως ξενοδόχους, γιατρούς, δικηγόρους κλπ).  

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τη δυσκολία εύρεσης εισηγητών (λόγω μεγάλης, 

πανελλαδικά, ζήτησης) καθώς και τις «φτωχές» ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οι οποίες βρίσκονται στη 

χειρότερη κατάσταση της τελευταίας 25ετίας. 

 

Προς μεγάλη μας ικανοποίηση, η προβληματική αυτή κατάσταση αποφορτίστηκε με δύο αποφάσεις της 

Γενικής Δ/νσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου σας, βάσει της οποίας διευκόλυνε, 

μέχρι τις 16 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα την ηλεκτρονική συναλλαγή με το Σ.Ε.Π.Ε. με 

τη χρήση του Αριθμού Πρωτοκόλλου παραλαβής της Αίτησης Εκπαίδευσης.  
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Ζητούμε την περαιτέρω «επέκταση» της προαναφερθείσας περιόδου διευκόλυνσης ώστε να δοθεί ο 

απαιτούμενος χρόνος για τη διεξαγωγή προγραμμάτων στις αρχές του 2014 καθώς οι επιχειρηματίες 

έχουν αντιληφθεί το όφελος της εν λόγω εκπαίδευσης, με την υποβολή των αιτήσεων Κατηγορίας Β και Γ 

να συνεχίζεται. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως σήμερα, η υλοποίηση 

περαιτέρω προγραμμάτων Κατηγορίας Β’ στα 24 νησιά των Κυκλάδων είναι «αδύνατη» 

αντιλαμβανόμενοι την δυσκολία διοργάνωσης βάση της διάρκειας χρόνου εκπαίδευσης (35 ώρες σε 7 

ημέρες) καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ανά κατηγορία και ανά νησί είναι πολύ μικρός (5-10 αιτήσεις).  

Η διοργάνωση του εν λόγω προγράμματος μέσω τηλεδιάσκεψης στις 8 συνεδριακές αίθουσες του 

Επιμελητηρίου στα νησιά Νάξο, Θήρα, Πάρο, Μήλο, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Σύρο θα έθετε δυνατή 

την άμεση εξυπηρέτησή των αναγκών καθώς με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τμήματα με μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων με λιγότερες μετακινήσεις εκπαιδευτών και υποστηρικτικού προσωπικού. 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τόσο την δραματική μείωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών το 

τελευταίο διάστημα, όσο και τον περιορισμένο αριθμό πιστοποιημένων εκπαιδευτών που έχουν την 

δυνατότητα να μεταβούν στις Κυκλάδες για την εκπαίδευση αυτή. 

  

Ενόψει της νέας Εγκυκλίου, ζητούμε να εξετάσετε - κατ’ εξαίρεση για τις νησιωτικές περιοχές - τις 

παρακάτω προτάσεις μας για να είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών σε όλα τα νησιά με την άμεση 

υλοποίηση σεμιναρίων: 

 

1.  Μείωση του χρόνου υποβολής κάθε εκπαιδευτικού τμήματος από 30 σε 20 ημέρες, 

προκειμένου να μειωθεί ο διαχειριστικός χρόνος του Φορέα Εκπαίδευσης και να δοθεί η 

δυνατότητα να εξυπηρετηθούν ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που μεταβαίνουν στα νησιά την 

περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου οι οποίοι λόγω της μεγάλης ενασχόλησης - και εξάρτησης - των 

επιχειρήσεων από τον εποχικό Τουρισμό, δεν κατοικούν στα νησιά όλο τον χρόνο με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τη έγκαιρη διοργάνωση και διεξαγωγή των 

σεμιναρίων.  

2.  Θέσπιση εύλογου χρόνου «χάριτος» για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις για δυνατότητα 

πρόσληψης προσωπικού χωρίς την άμεση κάλυψη της υποχρέωσης για Τεχνικό 

Ασφαλείας. Για παράδειγμα, αν σε ένα μικρό νησί ιδρυθεί ένας φούρνος (Β’ Κατηγορίας 

Επικινδυνότητας και υποχρεωτική εκπαίδευση 35 ωρών), ο ιδιοκτήτης θα πρέπει ή να περιμένει 

έως ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών ώστε να διενεργηθεί το αντίστοιχο 

σεμινάριο στο νησί του ή να μετακινηθεί στην Αθήνα (για τουλάχιστον 7 διανυκτερεύσεις) ή να 

αναθέσει σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας (δυνατότητα 

εξαιρετικά περιορισμένη στα μικρά νησιά).  

3.  Δυνατότητα διενέργειας των συγκεκριμένων σεμιναρίων μέσω «σύγχρονης» τηλεδιάσκεψης 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν άμεσα οι συμμετέχοντες με λιγότερες 

μετακινήσεις εκπαιδευτών και υποστηρικτικού προσωπικού. Ο αριθμός των υφιστάμενων και νέων 

υπόχρεων επιχειρήσεων στις κατηγορίες Β και Γ με την πολυδιάσπαση των επιχειρήσεων σε 24 

νησιά καθιστά διαχειριστικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και αδύνατη σε αρκετές περιπτώσεις τη 

διοργάνωση τμημάτων ανά νησί καθώς δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός 

αιτήσεων. 
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Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει πολύχρονη και επιτυχημένη εμπειρία στην επιχειρηματική 

εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς έχει διοργανώσει δεκάδες σεμινάρια σε ποικίλες 

θεματικές ενότητες ενώ υλοποιεί αυτή τη στιγμή το δεύτερο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού 

Επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διάρκειας 18 μηνών σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω πραγματοποιούνται επιτυχώς και 

με άμεση διαδραστικότητα μέσω του συστήματος «σύγχρονης» τηλεδιάσκεψης που συνδέει την 

έδρα μας στη Σύρο με τα 7 γραφεία/συνεδριακούς χώρους που λειτουργούμε στα 7 

μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατόπιν ενεργειών μας, η παραπάνω δυνατότητα έχει «υιοθετηθεί» από 

τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΛΑΕΚ, καθώς και από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στο νέο, 

βελτιωμένο νομοσχέδιο περί εκπαίδευσης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (που αναμένεται να 

υπογραφεί στο άμεσο μέλλον).  

Τέλος, σύμφωνα με την υπ.αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομίας (ΦΕΚ 539/τ.Β’/21-4-2005 προβλέπεται ως τρόπος συνεδρίασης συλλογικών 

οργάνων η τηλεδιάσκεψη αφού εξασφαλίζονται οι τεχνικές δυνατότητες για την ηλεκτρονική 

διακίνηση των πληροφοριών και τον έλεγχο της ταυτότητας των συμμετεχόντων.   

Η δυνατότητα διενέργειας σεμιναρίων με τον τρόπο αυτό θα λύσει οριστικά πολλά από τα 

παραπάνω προβλήματα χωρίς να διαταράσσει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης.  

 

Η εκ μέρους σας θετική απόφαση στα αιτήματά μας θα αποτελέσει μια πραγματική «ανάσα» για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Κυκλάδων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα χρονίζοντα προβλήματα της 

νησιωτικότητας μαζί με τις σκληρές επιπτώσεις της γενικότερης οικονομικής κρίσης.   

 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω 

διευκρινήσεις. 

 
 

Με εκτίμηση, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

 


