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Θζμα: Εφαρμογι για το ζτοσ 2022 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωςθ 
εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ςε 
επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ" (ΦΕΚ Bϋ3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει. 

 

Θ παροφςα εγκφκλιοσ αφορά τα προγράμματα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ 
Βϋ και Γϋ κατθγορίασ για το ζτοσ 2022 και διευκρινίηει τον τρόπο και τισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των 
προβλεπόμενων ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ 39278/1823/25.7.2018, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υ.α. 
59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Βϋ4762) και τθν υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Βϋ 5861). Σο περιεχόμενο 
τθσ Απόφαςθσ κατ’ οικονομία δεν επαναλαμβάνεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο, ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ 
απαιτείται θ γνώςθ και θ εφαρμογι του περιεχομζνου τθσ για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων.  
 

1. Γενικζσ επιςθμάνςεισ 

 

1.1. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ενδιαφερομζνων και προσ αποφυγι κακυςτεριςεων ςτθν όλθ ροι 
τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ των προγραμμάτων ςυγκεκριμζνοι υπάλλθλοι (τθλζφωνα και emails ςτισ 
Ρλθροφορίεσ) κα δίνουν διευκρινίςεισ με email και τθλεφωνικά για τα προγράμματα. Ραράλλθλα, με 
τθν ςυμπερίλθψθ ςτθν εγκφκλιο του διευκρινιςτικοφ παραρτιματοσ ΙΙΙ για τθν κατάταξθ των 
επιχειριςεων ςε κατθγορία Βϋ ι Γϋ τα emails και οι τθλεφωνικζσ κλιςεισ επιβάλλεται να περιοριςκοφν 
μόνο ςε εξειδικευμζνα ερωτιματα. 

 

1.2. Θ υπθρεςία μασ εφιςτά τθν προςοχι των φορζων εργοδοτϊν και εργαηομζνων και τουσ καλεί να 
λάβουν όλα τα μζτρα και να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ενθμζρωςθ και προςταςία 
των μελών τουσ από ενδεχόμενεσ παρελκυςτικζσ ι παραπλανθτικζσ πρακτικζσ κατά τθ διαδικαςία 
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ (βλ. εδάφιο 2.5 τθσ παροφςασ εγκυκλίου).  

 
 

2. Επιμόρφωςθ εργοδοτϊν 

 

2.1. Μπορεί να λάβουν μζροσ ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ ωσ τεχνικοί αςφάλειασ ςτισ επιχειριςεισ τουσ: 
 

α) εργοδότεσ εφόςον ζχουν τα τυπικά προςόντα και οι επιχειριςεισ τουσ υπάγονται ςτθν κατθγορία 

Β' ςφμφωνα με τα άρκρο 10 του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
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εργαηομζνων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρϊκθκε με το Άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων 

για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Αϋ84).  
 
β) εργαηόμενοι που απαςχολοφνται με πλιρεσ ωράριο ςε επιχειριςεισ με λιγότερα από 50 άτομα οι 

οποίεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία Βϋ ι Γϋ εφόςον ζχουν τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 11, παράγραφοσ 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 

 
γ) εργοδότεσ ςε επιχειριςεισ τουσ εφόςον αυτζσ υπάγονται ςτθν Γϋ κατθγορία ςφμφωνα με το άρκρο 

10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ.  
 

Σφμφωνα με τισ παραπάνω διατάξεισ, οι ανωτζρω κα πρζπει να διακζτουν: 

 

 ΕΡΓΟΔΟΣΕ
 

Σε επιχειριςεισ Βϋ κατθγορίασ - προγράμματα επιμόρφωςθσ 35 ωρϊν: 
 

α) Μζχρι και 3 εργαηόμενουσ (εναλλακτικά) 
 

1) 10ετι αποδεδειγμζνθ άςκθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (βεβαίωςθ Επιμελθτθρίου ι 

ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από τθν εφορία)  
ι 

 
2) άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εμπειροτζχνθ και το αντικείμενο τθσ άδειάσ του ςχετίηεται 

με τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ (άρκρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ) 
 

β) Μζχρι και 6 εργαηόμενουσ (εναλλακτικά) 
Πτυχίο τεχνικισ ειδικότθτασ (πτυχίο πιςτοποίηςησ εφόςον προβλζπεται πιςτοποίηςη) από:  
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτιριο ι  
2) Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) ι 
3) Αναγνωριςμζνθ τεχνικι επαγγελματικι ςχολι ι 
4) Απολυτιριο Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου (Σεχνικισ ειδικότθτασ) 

 

και το αντικείμενο των ςπουδϊν ςχετίηεται με τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ του 

γ) Μζχρι και 20 εργαηόμενουσ 
 

πτυχίο (ΑΕΙ) ι (ΤΕΙ) ) με μία από τισ ειδικότθτεσ τεχνικϊν αςφάλειασ που περιλαμβάνονται ςτον 
πίνακα του άρκρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλζπεται κατ’ ανάγκθ για τον κλάδο οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ που ανικει θ επιχείρθςι του. 

 

 ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ


Πτυχίο τεχνικισ ειδικότθτασ (πτυχίο πιςτοποίηςησ εφόςον προβλζπεται πιςτοποίηςη) 
εναλλακτικά από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτιριο ι 
2) Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) ι 
3) Αναγνωριςμζνθ τεχνικι επαγγελματικι ςχολι ι 
4) Απολυτιριο Τεχνικοφ/Επαγγελματικοφ Λυκείου (Σεχνικισ ειδικότθτασ) ι 
5) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ εμπειροτζχνθ (Σεχνικισ ειδικότθτασ)  
για τα ανωτζρω (περίπτωςθ εργαηομζνου) απαιτοφνται και οκτϊ (8) χρόνια τουλάχιςτον από τθν 
απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν  ι τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ κακϊσ και πλιρθσ 
απαςχόλθςθ ςτθν επιχείρθςθ. 
 Άλλα παραςτατικά δεν κα γίνονται δεκτά. 

 

2.2. Οι εργοδότεσ επιμορφϊνονται οι ίδιοι, εφόςον ζχουν αποφαςίςει για τθν επιλογι τουσ αυτι, 
γνωρίηοντασ ότι κα μποροφςαν εναλλακτικά να ανακζςουν τα κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ ςε άτομα 
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυνάψουν ςφμβαςθ με Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ 
(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.). Εφόςον αποφαςίςουν να επιμορφωκοφν οι ίδιοι ι να επιμορφϊςουν εργαηόμενο τθσ 
επιχείρθςισ τουσ, είναι ελεφκεροι να επιλζξουν όποιον φορζα επιμόρφωςθσ επικυμοφν, μεταξφ 
αυτϊν που υλοποιοφν τζτοια προγράμματα επιμόρφωςθσ. 
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2.3. Τα κριτιρια επιλογισ του φορζα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωςθσ, χρόνου, 
ποιότθτασ προγραμμάτων ι όποια κριτιρια οι ίδιοι κεωροφν ότι τουσ εξαςφαλίηουν τισ καλφτερεσ 
ςυνκικεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα. ε κάκε περίπτωςθ, ςυνιςτάται 
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εργοδότεσ, πριν δθλώςουν ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να 
ζρχονται ςε ςχετικι επικοινωνία με τα ςυλλογικά τουσ όργανα (ςφλλογοι, ομοςπονδίεσ, 
επιμελθτιρια κλπ.) που ενδεχομζνωσ διακζτουν δομζσ επιμόρφωςθσ προκειμζνου να 
ενθμερώνονται ςχετικά. 

 

2.4. Οι εργοδότεσ που επικυμοφν να επιμορφωκοφν οι ίδιοι ι να επιμορφωκεί εργαηόμενοσ τθσ 
επιχείρθςισ τουσ, απευκφνονται ςτουσ φορείσ που ζχουν δικαίωμα να εκτελοφν τζτοια 
προγράμματα επιμόρφωςθσ και υποβάλλουν αίτθςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ. Θ αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται εισ διπλοφν και το ζνα αντίγραφο 
δίδεται ςτον υποβάλλοντα τθν αίτθςθ για επιμόρφωςθ. Επιςθμαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου τθσ 
αίτθςθσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΗ για τθ ςχετικι 
διλωςθ του Σεχνικοφ Αςφάλειασ. 

 

2.5. Φορείσ για τουσ οποίουσ αποδειχκεί ότι χρθςιμοποιοφν ωσ µζςο προςζλκυςθσ των εργοδοτϊν και 
των εργαηομζνων για επιμόρφωςθ τουσ ιςχυριςμοφσ, ότι δικεν «εκπροςωποφν ι ςυνεργάηονται 
µε το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων» ι ότι οι εργοδότεσ είναι υποχρεωμζνοι να 
επιμορφωκοφν ι ότι ςτθν περίπτωςθ µθ επιμόρφωςθσ τουσ το Υπουργείο Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων κα τουσ επιβάλλει κυρϊςεισ ι παρόµοιουσ "παραπλανθτικοφσ ι 
απειλθτικοφσ" ιςχυριςμοφσ κα αποκλείονται από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε νζα προγράµµατα 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 του άρκρου 7 τθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

2.6. Αποτελεί ευκφνθ του φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6§12 τθσ 
υπουργικισ απόφαςθσ 39278/1823/25.7.2018 όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει, θ ςυμμετοχι 
εργοδοτϊν και εργαηομζνων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Δεν 
επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα όςων δεν ζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα. Εάν ο 
φορζασ επιμόρφωςθσ από τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ διαπιςτϊςει ότι για τον εργοδότθ ι 
εργαηόμενο που προτείνεται δεν ςυντρζχουν οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ενθμερϊνει τον 
ενδιαφερόμενο που υπζβαλε τθν αίτθςθ και του επιςτρζφει οπωςδιποτε και τθν τυχόν 
ειςπραχκείςα προκαταβολι για τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα. 

 
Αυτοαπαςχολοφμενοι εργοδότεσ που δεν απαςχολοφν προςωπικό και ζχουν τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα προςόντα, εργοδότεσ με τα προςόντα των παραγράφων (α), (β) ι (γ) του άρκρου 
11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τουσ οποίουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ δεν απαιτείται 
επιμόρφωςθ κακϊσ και ιδιοκτιτεσ ταξί που απαςχολοφν ζωσ τρεισ (3) οδθγοφσ ζχουν μεν το 
δικαίωμα επιμόρφωςθσ, αλλά δεν ζχουν καμία υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ ενόσ τζτοιου 
προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι δθλϊνουν υπεφκυνα τθν πρόκεςι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ 
το αντίςτοιχο πεδίο ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ επιμόρφωςθσ. 

 

2.7. Θ υπαγωγι των εκπαιδευομζνων ςτθ ςωςτι ομάδα επιμόρφωςθσ γίνεται με ευκφνθ του φορζα 
επιμόρφωςθσ και με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ κάκε εργοδότθ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ.  

 

3. Διαδικαςία ζγκριςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων 
 

3.1. Ποφ υποβάλλεται θ αίτθςθ 
 

3.1.1. Οι αιτιςεισ για τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων υποβάλλονται από τουσ φορείσ που 
ζχουν το δικαίωμα αυτό ςτθ Διεφκυνςθ Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία (ΥΑΕ) του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Σταδίου 29, 101 10 Ακινα. 
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3.1.2. Οι αιτιςεισ παραλαμβάνονται μόνον από τθν “υπθρεςία πρωτοκόλλου” του Υπουργείου (1
οσ

 
Προφοσ, Γραφείο 101) ακόμα και όταν αποςτζλλονται με courier ι ςυςτθμζνεσ επιςτολζσ. 

3.1.3.   τον φάκελο κατάκεςθσ αναγράφεται εξωτερικά θ διεφκυνςθ email του φορζα ςτθν οποία 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ο αρικμόσ πρωτοκόλλου απευκείασ από τθν υπθρεςία 
Πρωτοκόλλου του υπουργείου μασ, οπότε οι φορείσ δεν ηθτοφν από τα courier  να τουσ 
επιςτρζψουν τον αρικμό πρωτοκόλλου κατάκεςθσ. 

 
 

Προςοχι: τα ζντυπα που ςυμπλθρϊνονται είναι αποκλειςτικά εκείνα του ζτουσ 2022. Ζντυπα 

παλαιοτζρων ετών δεν γίνονται δεκτά από το θλεκτρονικό πρόγραμμα επεξεργαςίασ των ςτοιχείων. 

 
3.2. Τποβολι αίτθςθσ για πρώτθ φορά 
 

Ππωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2β τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 39278/1823/25.7.2018 
(ΦΕΚ Bϋ 3001) όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει, οι φορείσ που επικυμοφν να διενεργιςουν για 
πρϊτθ φορά πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν Γϋ ι Βϋ κατθγορίασ, πρζπει πριν τθν υποβολι τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ για ζγκριςθ εκτζλεςθσ προγράμματοσ να υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ ΥΑΕ αίτθςθ µε 
τθν οποία να γνωρίηουν τθν πρόκεςθ τουσ να διενεργιςουν τζτοια προγράµµατα, επιςυνάπτοντασ όλα 
τα απαραίτθτα παραςτατικά για τον φορζα υλοποίθςθσ των προγραμμάτων.  

Εκπαιδευτζσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ και δεν 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςχετικό μθτρϊο υποβάλλουν οι ίδιοι ςχετικι αίτθςθ με τα απαραίτθτα 
παραςτατικά όπωσ ορίηονται κάκε φορά *υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001), άρκρο 5+ (πτυχίο, 
βιογραφικό ςθμείωμα, βεβαίωςθ προχπθρεςίασ, βεβαιϊςεισ επιμόρφωςθσ, φωτοτυπία ταυτότθτασ). 
Τα ςτοιχεία του προςϊπου που υποβάλλει τθν αίτθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα, άλλωσ 
δεν κα εγκρίνεται το ςχετικό αίτθμα. Μετά το ςχετικό ζλεγχο και τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ, οι 
φορείσ μποροφν να υποβάλλουν αιτιςεισ για ζγκριςθ υλοποίθςθσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ. 
 

3.3. Προκεςμία υποβολισ 
 

Οι αιτιςεισ πρζπει να υποβάλλονται 2 μινεσ τουλάχιςτον πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ εκτζλεςθσ 
των προγραμμάτων. Θ υποβολι αιτιςεων ζγκριςθσ των προγραμμάτων ξεκινά από τισ 10 Ιανουαρίου 
κάκε ζτουσ και λιγει ςτισ 10 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. Ορίηεται ωσ καταλθκτικι θμερομθνία 

διεξαγωγισ τθσ τελευταίασ θμζρασ των προγραμμάτων θ 20
θ
Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ αναφζρονται ςτθν θμερομθνία ειςόδου ςτθν “υπθρεςία πρωτοκόλλου” 
του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνεται θ θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ. Θ κάκε αίτθςθ 
πρζπει να αφορά 1 μόνο ςυγκεκριμζνο, πρόγραμμα. Συνοδεφεται από διαβιβαςτικό του φορζα, ςτο 
οποίο αναγράφεται οπωςδιποτε ο αρικμόσ πρωτοκόλλου του φορζα και ςαν κζμα ςθμειϊνεται 
"Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ Γϋ κατθγορίασ" ι "Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ Βϋ κατθγορίασ". Επί του 
διαβιβαςτικοφ αυτοφ τίκεται από τθν Υπθρεςία Γενικοφ Ρρωτοκόλλου του Υπουργείου ο ςχετικόσ 
αρικμόσ πρωτοκόλλου του Υπουργείου και θ θμερομθνία κατάκεςθσ. 
 
 

3.4. Τποβολι ταυτόχρονα περιςςότερων αιτιςεων προγραμμάτων 
 

Στθν περίπτωςθ που υποβάλλονται μαηί περιςςότερα του ενόσ προγράμματα, κάκε πρόγραμμα κα 
ςυνοδεφεται από ξεχωριςτι αίτθςθ και διαβιβαςτικό και κα τοποκετείται ςε ιδιαίτερο φάκελο ϊςτε να 
λάβει διαφορετικό αρικμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου. Κάκε φάκελοσ προγράμματοσ εξωτερικά 
πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Πρόγραμμα επιμόρφωςθσ Γϋ κατθγορίασ» ι «Πρόγραμμα 
επιμόρφωςθσ Βϋ κατθγορίασ». 
 

3.5.  Απαγόρευςθ αλλαγών ςε αιτιςεισ 
 

Μετά τθν υποβολι των αιτιςεων καμία περαιτζρω αλλαγι ι προςκικθ δεν γίνεται δεκτι. 
 

3.6. Περιεχόμενο φακζλου αίτθςθσ 
 

Ο φάκελοσ κάκε προγράμματοσ περιζχει: 
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α. ε ζντυπθ μορφι με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
 

 Το Διαβιβαςτικό τθσ αίτθςθσ


 το Ζντυπο Α (με πρωτότυπθ υπογραφι και ςφραγίδα)


 το Ζντυπο Δ


 Ραραχωρθτιριο αίκουςασ επιμόρφωςθσ εφόςον απαιτείται και


 τα Ζντυπα Γ1 ι/και Γ2 με πρωτότυπεσ υπογραφζσ και γνιςιο υπογραφισ από δθμόςια 
αρχι ι από τθν ψθφιακι πφλθ www.gov.gr.



β. Ηλεκτρονικά ςε USB stick κατά προτίμθςθ ι άλλο θλεκτρονικό μζςο αποκικευςθσ (π.χ. CD) με 
όλα τα ςχετικά παραςτατικά ςε θλεκτρονικι μορφι ταξινομθμζνα, όπωσ περιγράφεται ςτθν 
παροφςα εγκφκλιο και ςυγκεκριμζνα: Διαβιβαςτικό, Ζντυπο Α (αποκλειςτικά ςε μορφι αρχείου 
.mdb), Ζντυπο Δ (αποκλειςτικά ςε μορφι αρχείου .xls/.xlsx). Αρχείο δικαιολογθτικϊν και 
ςχετικι άδεια από τθν Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων  για κάκε πρόγραμμα.

 
3.8. Ζγκριςθ προγραμμάτων 
 

Θ ζγκριςθ του προγράμματοσ γίνεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ μετά από 
γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Υγείασ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων (ΣΥΑΕ). Αντίγραφο τθσ 
απόφαςθσ αυτισ μαηί με το Ζντυπο Α και τυχόν λίςτα εκπαιδευόμενων που εξαιρζκθκαν κακ’ 
υπόδειξθ τθσ Διεφκυνςθσ ΤΑΕ, κατατίκενται από τουσ φορείσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων ζγκαιρα 
και οπωςδιποτε πριν τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ςτθν αρμόδια για τον ζλεγχο εκτζλεςθσ 
του προγράμματοσ υπθρεςία του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.). Θ εγκριτικι απόφαςθ 
αναρτάται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μζςω του οποίου ενθμερϊνονται οι φορείσ. 
 

3.9. Διενζργεια προγραμμάτων 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ κα τθρείται θμεριςιο παρουςιολόγιο που κα ζχει τθ μορφι του 
ΕΝΤΥΡΟΥ Ε. Το παρουςιολόγιο υπογράφεται αντίςτοιχα κατά τθν προςζλευςθ του εκπαιδευόμενου και 
κατά τθν αποχϊρθςι του μετά το τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ θμζρασ. Επίςθσ, υπογράφεται και από τον 
εκπαιδευτι. 
 

3.10. Χώροι διεξαγωγισ προγραμμάτων 
 
Για τα προγράμματα που διενεργοφνται με τθν μζριμνα Συλλογικϊν φορζων επιχειριςεων ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 1, του άρκρου 3 τθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001) ςε χϊρουσ 
επιμόρφωςθσ όπωσ αίκουςα ςυγκζντρωςθσ ξενοδοχείου, επιμελθτθρίου ι άλλου ΝΡΔΔ, ςυλλόγου 
εκπαιδευομζνων, ςυνεδριακοφ κζντρου ι ςχολικι αίκουςα κα υποβάλλεται: 

α. υπεφκυνθ διλωςθ του φορζα υλοποίθςθσ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο χϊροσ διακζτει 
τον εξοπλιςμό τθσ §3, δ του άρκρου 3 και κα αναφζρεται ο αρικμόσ εκπαιδευομζνων κακϊσ και 
το εμβαδόν τθσ αίκουςασ. 

β. το ςχετικό αποδεικτικό παραχϊρθςθσ χριςθσ τθσ αίκουςασ με αναγραφι του εμβαδοφ τθσ από 
τον κάτοχο τθσ αίκουςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ κατϋεξαίρεςθ δυνατότθτα διενζργειασ προγραμμάτων από τα Κζντρα δια Βίου 
Μάκθςθσ εκτόσ δομϊν τουσ είναι επιτρεπτι μόνο ςε περιπτϊςεισ ςχετικισ δυςκολίασ πρόςβαςθσ-
μετακίνθςθσ και εφόςον αυτά διενεργοφνται με τθν μζριμνα υλλογικϊν φορζων επιχειριςεων 
μζςω των Κζντρων δια Βίου Μάκθςθσ.  
Θ εκτόσ δομϊν υλοποίθςθ προγραμμάτων που διενεργοφνται με τθ μζριμνα υλλογικϊν Φορζων 
επιχειριςεων μζςω των Κζντρων δια Βίου Μάκθςθσ των φορζων τουσ, είναι επιτρεπτι μόνο για τα 
μζλθ των φορζων αυτϊν. 
 
3.11. Απολογιςμόσ προγραμμάτων 
 

Μετά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ κα υποβάλλεται εντόσ 10 θμερϊν ςτθ Διεφκυνςθ ΥΑΕ ο 
απολογιςμόσ του προγράμματοσ. Ο φάκελοσ του απολογιςμοφ κα περιλαμβάνει ςε ζντυπθ μορφι το 

http://www.gov.gr/
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διαβιβαςτικό και ςε θλεκτρονικι μορφι (USB stick-κατά προτίμθςθ ι CD) το Ζντυπο Ε (το πρωτότυπο 
ςυμπλθρωμζνο ζντυπο με τα ονόματα και τισ υπογραφζσ των εκπαιδευομζνων ςκαναριςμζνο ςε 
μορφι pdf) και το Ζντυπο ΣΤ (αρχείο excel). Στο CD (αν επιλεγεί) αναγράφεται με ανεξίτθλο μαρκαδόρο 
«απολογιςμόσ προγράμματοσ» και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου κατάκεςθσ τθσ αρχικισ αίτθςθσ του 
Υπουργείου που αφορά το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. τον φάκελο κατάκεςθσ αναγράφεται 
εξωτερικά θ διεφκυνςθ email του φορζα ςτθν οποία αποςτζλλεται θλεκτρονικά ο αρικμόσ 
πρωτοκόλλου απευκείασ από τθν υπθρεςία Πρωτοκόλλου του υπουργείου μασ, οπότε οι φορείσ δεν 
ηθτοφν από τα courier  να τουσ επιςτρζψουν τον αρικμό πρωτοκόλλου κατάκεςθσ. 
Ο αρικμόσ αυτόσ απαιτείται, μεταξφ άλλων, για τθν ζκδοςθ των απαραίτθτων βεβαιϊςεων 
παρακολοφκθςθσ των εκπαιδευόμενων. 
  
3.12. Χοριγθςθ βεβαιώςεων παρακολοφκθςθσ 
 
Μετά τθν υποβολι των Εντφπων Ε και ΣΤ ςτθ Διεφκυνςθ ΥΑΕ κα δίνονται από τον φορζα ςε όςουσ 
παρακολοφκθςαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωςθ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ επιμόρφωςθσ ςφμφωνα με 
τα υποδείγματα των Εντφπων Η1, Η2 και Η3. 
 
 
3.13. Ζλεγχοσ προγραμμάτων 

Οι αρμόδιεσ για τον ζλεγχο τθσ εκτζλεςθσ των προγραμμάτων υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Ο ζλεγχοσ μεταξφ 
άλλων κα αφορά τθν παρουςία και τθν "ταυτοπροςωπία" των εκπαιδευτϊν και των εκπαιδευομζνων.  
 
 

4. Σιρθςθ διαδικαςιϊν 
 

4.1. Αίτθςθ που δεν είναι ςωςτά και πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και δεν ςυνοδεφεται από όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ταξινομθμζνα όπωσ κακορίηεται με τθν παροφςα εγκφκλιο δεν κα 
εγκρίνεται. Πλα τα ςτοιχεία πρζπει να είναι απολφτωσ ακριβι. Στθν περίπτωςθ που από τα 
δθλωκζντα ςτοιχεία αναηθτθκεί ο φορζασ επιμόρφωςθσ και δεν καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία 
του Υπουργείου με τον φορζα, τα προγράμματα δεν κα εγκρίνονται. 

 

4.2 Θ ςυμπλιρωςθ των εντφπων πρζπει να γίνεται με προςοχι, άλλωσ θ ανακρίβεια αποτελεί λόγο 

απόρριψθσ του προγράμματοσ. Σθμειϊνεται ότι για τα ςτοιχεία αυτά γίνεται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του Υπουργείου θ ςχετικι θλεκτρονικι επεξεργαςία και ωσ εκ τοφτου κακίςταται ακόμθ 

επιτακτικότερθ θ απόλυτθ τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων. Πλα τα παραπάνω ζντυπα 

ζχουν προκακοριςμζνθ μορφι και βρίςκονται ςτθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου ςτθ διεφκυνςθ 

www.sepenet.gr ςτο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ. Μόνο τα ζντυπα αυτισ τθσ μορφισ του ζτουσ 2022 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται αςάφειεσ και θ διαδικαςία ελζγχου 

να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεςματικά. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται παρζμβαςθ και 

διαμόρφωςθ άλλων μορφϊν εντφπων, ζςτω και ςε επί μζρουσ ενότθτεσ των εντφπων αυτϊν. Θ 

οποιαδιποτε παρζμβαςθ αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ του προγράμματοσ. 
 
4.3. Θ υποβολι ςε θλεκτρονικι μορφι γίνεται με USB stick ι CD και όχι με e-mail. Το USB stick ι το CD 

υποβάλλεται για λόγουσ πρακτικοφσ εντόσ φακζλου ενςωματωμζνου ςτο φάκελο τθσ αίτθςθσ. Στο 
CD (αν επιλεγεί) κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του προγράμματοσ (επωνυμία φορζα και αρικμόσ 
πρωτοκόλλου αίτθςθσ του φορζα), ϊςτε να είναι μονοςιμαντα αναγνωρίςιμο. 

 
4.4. Πλα τα ζγγραφα και τα παραςτατικά που υποβάλλονται αποτελοφν το φάκελο τθσ αίτθςθσ. Ρρζπει 

να περιζχονται ςε ντοςιζ Α4 πλαςτικό με ζλαςμα με διαφανζσ εξϊφυλλο ι εναλλακτικά ςε ντοςιζ 
(με ςτενι ράχθ) με 2 κρίκουσ με μαλακό εξϊφυλλο διαφανοφσ χρϊματοσ. Θ υποβολι εντφπων και 
παραςτατικϊν που δεν βρίςκονται πλιρωσ ταξινομθμζνα μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο φάκελο, 
αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ του προγράμματοσ. Αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ πρζπει να 
τθροφνται και ςτθν υποβολι των ςχετικϊν ςτοιχείων απολογιςμοφ μετά τθν εκτζλεςθ κάκε 
προγράμματοσ. 

 
4.5. Κατά τθ διεξαγωγι του προγράμματοσ τα ςχετικά ζντυπα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται επιμελϊσ και 

ανελλιπϊσ. Ρεριπτϊςεισ π.χ. υπογραφισ εκ των προτζρων ςτο παρουςιολόγιο των ωρϊν άφιξθσ ι 
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αναχϊρθςθσ αποτελοφν βάςιμουσ λόγουσ ϊςτε να κεωρθκεί ότι καταςτρατθγοφνται οι όροι 
εκτζλεςθσ του προγράμματοσ με όλεσ τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ. 

4.6.Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ διεξαγωγισ ενόσ προγράμματοσ, πρζπει θ ματαίωςθ αυτι να 
γνωςτοποιείται ζγκαιρα ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε. και ςτθ Διεφκυνςθ ΥΑΕ με email ι με 
ζγγραφο. 

4.7.Θ παρουςία των εκπαιδευομζνων είναι απαραίτθτθ ςε όλθ τθν διάρκεια του προγράμματοσ. 
Ελλιπισ παρακολοφκθςθ ςυνεπάγεται τθν εκ νζου παρακολοφκθςθ του ενδιαφερόμενου ςε νζο 
πρόγραμμα. 

 

5. Προχποκζςεισ διεξαγωγισ προγραμμάτων με εφαρμογζσ τθλεδιάςκεψθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
7Α τθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (άρκρο 1 τθσ υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Βϋ 5861)) 

 

5.1.Σε περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 7Α τθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (Υλοποίθςθ 
προγραμμάτων ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων περιοριςτικϊν μζτρων για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ) 
ιςχφουν οι εξισ τροποποιιςεισ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ: 

Α. Κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ο εκπαιδευτισ παρευρίςκεται ςτον χϊρο του φορζα 
προκειμζνου να είναι εφικτόσ ο επιτόπιοσ ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ.3.13. 

Β. Στο διαβιβαςτικό ζγγραφο τθσ αίτθςθσ διευκρινίηεται ότι το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί με 
τθλεδιάςκεψθ. 

Γ.  Θ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ για τον ζλεγχο εκτζλεςθσ του προγράμματοσ υπθρεςίασ του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.) τθσ παρ. 3.8, από τον φορζα υλοποίθςθσ, πρζπει να περιλαμβάνει 
και τθν διευκρίνιςθ για υλοποίθςθ του προγράμματοσ με τθλεδιάςκεψθ. 

Δ. Κατά τθ διενζργεια του προγράμματοσ το παρουςιολόγιο (Ζντυπο Ε) κα υπογράφεται μόνο από τον 
εκπαιδευτι. Οι παρουςίεσ των εκπαιδευομζνων καταγράφονται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ 
τθλεδιάςκεψθσ, με οποιοδιποτε τρόπο αποδεικνφει τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ τουσ (π.χ. 
αναγραφι ςτοιχείων ςτο chat από τουσ ίδιουσ και printscreen ι εκτφπωςθ report από το 
πρόγραμμα τθλεδιάςκεψθσ). Τα ςτοιχεία αυτά ςυνοδεφουν τον φάκελο απολογιςμοφ του 
προγράμματοσ τθσ παρ.3.11.  

 
6. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 
 
Στα ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα εγκφκλιο, 
 

• ςτο Ραράρτθμα Ι αναγράφονται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε.  
• ςτο Ραράρτθμα ΙΙ παρζχονται Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ των ςχετικϊν αιτιςεων και φακζλων.  
• ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ αναφζρονται οι ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980).  
• ςτο Ραράρτθμα ΙV αναγράφονται ςυνοπτικά οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί ςφμφωνα με 

τα άρκρα 11, 12, 13 του ΚΝΥΑΕ που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010 να εκτελεί 
κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ ο ίδιοσ ο εργοδότθσ ι εργαηόμενοσ. 
 
 

 

   Ο 
 

EΩTEPIKH ΔIANOMH  

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
 

 

1. Γραφείο κ. Yπουργοφ 

 

 
 

2. Γραφείο κασ. Γεν. Γραμματζωσ Εργαςίασ  
 

3. Πλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Κ. ΑΓΡΑΠΙΔΑ  
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ΠINAKA ΔIANOMH 
 
1. Γραφείο Γεν. Επικεωρθτι Σ.ΕΡ.Ε. 
2. Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
3. Ειδικοί Επικεωρθτζσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
4. Πλεσ τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
5. ΓΣEE 
6. ΣEB 
7. ΓΣΕΒΕΕ 
8. ΣΕΤΕ 
9. Ελλθνικι Συνομοςπονδία Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ 
10. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων 
11. ΑΔΕΔΥ 
12. ΤEE 
13. Ζνωςθ Eλλινων Xθμικϊν 
14. Bιοτεχνικό Eπιμελθτιριο Aκθνϊν 
15. Eμπορικό και Bιομθχανικό Eπιμελθτιριο Aκθνϊν 
16. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
17. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 
18. Ρανελλινιο Iατρικό Σφλλογο 
19. ΚΕΔΚΕ 
20. Ρ.Ο.Ε.- O.T.A. 
21. Λοιπά Mζλθ του Σ.Y.A.E. 
22. Eλλθνικό Iνςτιτοφτο Yγιεινισ και Aςφάλειασ τθσ Εργαςίασ 
23. Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 
24. Επιςτθμονικι Ζνωςθ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ Μθχανικϊν (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
25. Σφλλογο Τεχνικϊν Αςφάλειασ Ελλάδοσ 
26. Σωματείο Ειδικευμζνων Ιατρϊν Εργαςίασ 
27. Κζντρα δια Βίου Μάκθςθσ 
28. Ρ.Ε.Ε.Ε.Σ. (ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΣΘ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ) 
29. ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I 
 
 

ΤΠΘΡΕΙΕ .ΕΠ.Ε. 
 

Ανατρζχετε ςτθν ιςτοκζςθ: https://www.sepenet.gr/liferayportal/18  
 

ε περιοχζσ όπου υπάρχουν Τπηρεςίεσ Επιθεώρηςησ Αςφάλειασ & Τγείασ ςτην Εργαςία και Τπηρεςίεσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χζςεων, αρμόδια είναι η Τπηρεςία Επιθεώρηςησ Αςφάλειασ & Τγείασ ςτην 
Εργαςία. 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙI 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΣΘΕΩΝ 
  

  Αρχικι αίτθςθ  Απολογιςμόσ 

Ζντυπα:  USB stick ι CD: Ζντυπα 

•  Διαβιβαςτικό αίτθςθσ  • Διαβιβαςτικό αίτθςθσ Διαβιβαςτικό απολογιςμοφ 

• 

 Ζντυπο Α (ςφραγίδα & 
υπογραφι)   • Ζντυπο Α (αρχείο .mdb)   USB stick ι CD 

•  Ζντυπο Δ  • Ζντυπο Δ (αρχείο .xls) • Ζντυπο ΣΤ (.xls) 

•  Υπ. Δθλϊςεισ εκπαιδευτϊν  • Άδεια Υπ. Ραιδείασ • Ζντυπα Ε (.pdf) 

•  Ραραχωρθτιριο (όταν απαιτείται)  • ΑΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ   

 
ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ 

 
 
Αίτθςθ – Διλωςθ εργοδότθ για επιμόρφωςθ 

 
Ζνα αντίγραφο από το ζντυπο αυτό δίδεται ςτον εκπαιδευόμενο και ζνα υποβάλλεται με τον φάκελο τθσ αίτθςθσ. Τα 
ςτοιχεία του εντφπου πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ανελλιπϊσ. 

Μόνο για τα προγράμματα επιμόρφωςθσ Γϋ κατθγορίασ δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτθν 
περίπτωςθ που θ επιμόρφωςθ γίνεται από ΝΠΔΔ ι κζντρο δια βίου μάκθςθσ ςυλλογικοφ φορζα 
εργοδοτϊν με τθν προχπόκεςθ ότι θ επιμόρφωςθ αφορά εργοδότθ μζλοσ τουσ. Για τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ φορείσ απαιτείται επιπλζον να αναφζρονται ςτο ςχετικό διαβιβαςτικό οι 
εκπαιδευόμενοι που δεν είναι μζλθ τουσ. 

 
USB stick ι CD 

 
Στο USB stick περιζχονται πζντε φάκελοι (folder) όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα. Ο φάκελοσ ΑΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 
περιλαμβάνει ζωσ 35 φακζλουσ για τθν Γϋ κατθγορία και 25 για τθν Βϋ κατθγορία κακζνασ των οποίων αντιςτοιχεί ςε 
ζνα εκπαιδευόμενο κατ’ απόλυτθ αρικμθτικι αντιςτοιχία με το ζντυπο. Ο κάκε φάκελοσ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ περιλαμβάνει 7 φακζλουσ. Κάκε ζνασ από τουσ τελευταίουσ φακζλουσ περιζχει τα δικαιολογθτικά 
του εκπαιδευόμενου. Συμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ μόνο οι φάκελοι που περιζχουν τα αναγκαία παραςτατικά 
από τα οποία προκφπτει θ ιδιότθτα του εκπαιδευόμενου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sepenet.gr/liferayportal/18
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Περιεχόμενο 
USB stick/CD

Διαβιβαςτικό

Ζντυπο Α

Ζντυπο Δ

Άδεια Υπ. 
Ραιδείασ

Αρχείο 
εκπαιδευομζνων

Αίτθςθ Επιμόρφωςθσ

Δικαιολογθτικά 
εκπαιδευομζνου

α. Καταςτατικό

β. Εργοδότθσ-Στοιχεία  
μθτρϊου/νομικοφ προςϊπου-
MyAADE (Taxisnet)

γ. Απόφαςθ Δ.Σ.

δ. Ρτυχίο

ε. Βεβαίωςθ Επιμελθτθρίου

η .ΚΑΔ-Ζναρξθ/Στοιχεία 
μθτρϊου επιχείρθςθσ-
MyAADE (Taxisnet)

θ. Άλλο

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το κάκε παραςτατικό ςε μορφι π.χ. αρχείου pdf καταχωρείται ςτον ιδιαίτερο φάκελο κάκε εκπαιδευόμενου ςτθν 

προβλεπόμενθ κζςθ. 

Σχετικά με το δικαιολογθτικά (β και η) επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ υποβολι τουσ για κάκε επιχείρθςθ Γϋ ι 

Β’ κατθγορίασ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ του εργοδότθ και των ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ειδικότερα, δεν απαιτείται θ υποβολι του δικαιολογθτικοφ (ε) ςτθν περίπτωςθ που θ επιμόρφωςθ γίνεται από 
ΝΠΔΔ ι κζντρο δια βίου μάκθςθσ ςυλλογικοφ φορζα εργοδοτϊν με τθν προχπόκεςθ ότι θ επιμόρφωςθ αφορά 
εργοδότθ μζλοσ τουσ. 
 

ΕΝΣΤΠΟ Α 
 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου Α (ςτοιχεία προγράμματοσ) το οποίο είναι φόρμα 

καταχϊριςθσ των ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων (Access). 
 

 Πςα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται από τον φορζα επιμόρφωςθσ πρζπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα
 Το εμβαδόν τθσ αίκουςασ αναφζρεται ςε τ.μ.
 Τα πεδία με αςτερίςκο ςυμπλθρϊνονται από τθν υπθρεςία
 Αναφζρεται το ςυνολικό κόςτοσ ανά εκπαιδευόμενο (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ εφόςον υπόκειται ςε 

ΦΡΑ).
 

Για να ξεκινιςουμε τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ πρζπει πρϊτα να γνωρίηουμε όλα τα ςτοιχεία που χρειάηεται να 
ςυμπλθρωκοφν.  
Τα ςτοιχεία αυτά είναι τα εξισ: 

1. Τθν κατθγορία προγράμματοσ που κα εκτελζςουμε. Οι περιπτϊςεισ που δζχεται θ φόρμα είναι οι ακόλουκεσ:  
 Κατθγορία Β (εργοδότεσ που υπάγονται ςτθν κατθγορία Β’ και εργαηόμενοι επιχειριςεων όπου 

εργάηονται ωσ μιςκωτοί οι οποίεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία Β και Γ, 35 ϊρεσ)

 Κατθγορία Γ (εργοδότεσ που υπάγονται ςτθν κατθγορία Γ, 10 ϊρεσ)
2. Για τθν Κατθγορία Β ομάδα 1 
3. Για τθν Κατθγορία Γ ομάδα 1  
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Μόνο αφοφ ςυμπλθρωκοφν αυτζσ οι ερωτιςεισ μποροφμε να ειςζλκουμε ςτθν κφρια φόρμα τθσ αίτθςθσ πατϊντασ το 

πλικτρο «ΦΟΜΑ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ». 

Θ ςυμπλιρωςθ αυτισ τθσ φόρμασ γίνεται μεταξφ των άλλων από μενοφ προεπιλεγμζνων ςτοιχείων. Κάκε αλλοίωςθ 

του περιεχομζνου επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ του προγράμματοσ. 

 
Βιμα 1. 
 
Στο τμιμα 1.ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ ΦΟΡΕΑ Ανοίγοντασ το μενοφ που υπάρχει επιλζγουμε φορζα. Το τμιμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΦΟΕΑ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα. 
 
Ρρζπει ςτθν ςυνζχεια να ςυμπλθρωκεί ο αρμόδιοσ προγράμματοσ και υποχρεωτικά ο αρικμόσ πρωτοκόλλου 

αίτθςθσ του φορζα και θ θμερομθνία. 
 
Στθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνεται το 2. ΑΙΘΟΤΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ γράφοντασ τα ςτοιχεία που ηθτοφνται και 

τςεκάροντασ τα παραςτατικά που υποβάλλονται κατά περίπτωςθ. 
 
Για να ενεργοποιθκοφν τα πεδία του τμιματοσ 2 είναι απαραίτθτο πρϊτα να ςυμπλθρωκεί θ ζνδειξθ ΝΘΣΙ ι 

ΘΡΕΙΩΤΙΚΘ ΧΩΑ. 
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Βιμα 2. 
 
Συμπλθρϊνουμε πρϊτα το 4. ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

  
 

Βιμα 3. 
 
Τζλοσ ερχόμαςτε ςτο πεδίο 3: 
 

3. Θμερομθνίεσ και ϊρεσ εκτζλεςθσ προγράμματοσ  
Το πρϊτο ςτοιχείο που καταχωρείται υποχρεωτικά είναι ο ΑΑ/ΘΜ δθλαδι ο Αφξων Αρικμόσ θμζρασ εκτζλεςθσ του 
προγράμματοσ. Υπενκυμίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ οι θμζρεσ για τθν Κατθγορία Β (35 ϊρεσ) 
κακορίηονται ςε 7 και οι μζρεσ για τθν Κατθγορία Γ (10 ϊρεσ) είναι 2.  

Στθ ςυνζχεια καταχωρείται θ θμερομθνία με μορφι ΘΘ-ΜΜ-ΕΕΕΕ ι με τθν μορφι ΘΘ/ΜΜ/ΕΕΕΕ και γράφεται θ πρϊτθ 
ϊρα εκάςτθσ θμζρασ. Οι υπόλοιπεσ ϊρεσ εμφανίηονται αυτόματα από το ςφςτθμα και δεν επιτρζπεται θ αλλαγι τουσ. 
Το επόμενο βιμα είναι θ επιλογι των εκπαιδευτϊν από τον προκακοριςμζνο κατάλογο. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να 
πλθκτρολογθκοφν με κεφαλαία τα πρϊτα γράμματα του επωνφμου του εκπαιδευτι ϊςτε να επιταχυνκεί θ ζρευνα με 
λιγότερα ςτοιχεία. 

Αφοφ ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ αποκθκεφεται θ φόρμα από το εικονίδιο τθσ διςκζτασ και εκτυπϊνεται. 
Το αρχείο αντιγράφεται ςτο USB stick ι CD το οποίο υποβάλλεται μαηί με τθν αίτθςθ του προγράμματοσ. 
 

 
 
Παρατθριςεισ ςτο χειριςμό τθσ φόρμασ: 
 

 Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν επεξεργαςία τθσ φόρμασ είναι να υπάρχει εγκατεςτθμζνο το πρόγραμμα
Microsoft Access 2000.



 Συνιςτάται τθν αρχικι φόρμα που κα λάβετε από το site του Υπουργείου να διατθρείται ωσ αρχείο χωρίσ 

καμία εγγραφι και να δθμιουργείται πάντοτε αντίγραφο αυτισ τθσ φόρμασ για να ςυμπλθρϊνονται οι 
αιτιςεισ προσ τθν υπθρεςία μασ.



 Κάκε φόρμα πρζπει να περιζχει μία και μοναδικι αίτθςθ κατάκεςθσ.


 Για ταχφτερο download από το διαδίκτυο θ φόρμα βρίςκεται ςυμπιεςμζνθ ςε μορφι αρχείου «.zip» ι «.rar».


 Κάκε απόπειρα παραποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ φόρμασ αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του φορζα.


 Θ ελλιπισ ι λανκαςμζνθ ςυμπλιρωςι τθσ φόρμασ αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ.


 Είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του πεδίου ΝΘΣΙ ι ΘΡΕΙΩΤΙΚΘ ΧΩΑ ςε κάκε περίπτωςθ για να 

ενεργοποιθκεί το ζντυπο.
 
ΕΝΣΤΠΟ Β 
 

 Το ζντυπο αυτό που αφορά το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ δίδεται ςε κάκε εκπαιδευόμενο.
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 Οι θμζρεσ διεξαγωγισ των προγραμμάτων με το ελάχιςτο περιεχόμενο όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθν 

απόφαςθ 39278/1823/25.7.2018 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ορίηονται ςε επτά (7) για τα 
προγράμματα Βϋ κατθγορίασ και ςε δφο (2) για τα προγράμματα Γϋ κατθγορίασ και με 5 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 

θμερθςίωσ.
 
ΕΝΣΤΠΟ Γ 
 

 Θ ςχετικι αίτθςθ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο προκειμζνου να ενταχκεί ςτο μθτρϊο 
εκπαιδευτϊν. Ρρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνα όλα τα ςχετικά ςτοιχεία ϊςτε να είναι δυνατι θ άμεςθ 
επικοινωνία τθσ υπθρεςίασ με το πρόςωπο που υποβάλλει τθν αίτθςθ, παράλλθλα δε να επιςυνάπτονται όλα 
τα απαραίτθτα παραςτατικά και να ζχουν εκδοκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.



Υπενκυμίηεται ότι:


 Το χρονικό διάςτθμα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά επιχείρθςθ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εφόςον βεβαιϊνονται από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε με ςχετικό ζγγραφό τουσ. Βεβαιϊςεισ επιχειριςεων χωρίσ τθ «κεϊρθςθ» του Σ.ΕΡ.Ε. 

εφόςον δεν υπάρχει πρακτικι δυνατότθτα «διακρίβωςθσ» του περιεχομζνου τουσ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
 
ΕΝΣΤΠΟ Γ1 και Γ2 
 

 Αναφζρονται οι θμερομθνίεσ και οι επιμζρουσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά θμζρα. 

Υπενκυμίηεται ότι:

 Ο αναπλθρωματικόσ εκπαιδευτισ ςε κάκε περίπτωςθ, όπωσ και ο τακτικόσ, για τισ ϊρεσ και θμζρεσ του 
προγράμματοσ δεν πρζπει να δεςμεφεται με παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφάλειασ ι ςε απαςχόλθςθ ςε 
άλλο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ (τακτικόσ ι αναπλθρωματικόσ εκπαιδευτισ) ακόμα και αν αυτό 
πραγματοποιείται ςτον ίδιο χϊρο επιμόρφωςθσ.



 Στθν υπεφκυνθ διλωςθ δεν επιτρζπεται καμία «διορκωτικι αλλαγι».

 Επιπλζον απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ με ζγγραφο ι με θλεκτρονικό τρόπο 
(www.egov.gr). Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ψευδοφσ διλωςθσ και μζχρι τθν διερεφνθςθ του κζματοσ, θ 
ζγκριςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κα αναςτζλλεται, με όλα τα ςχετικά επακόλουκα χωρίσ να 
αποκλείεται και ο οριςτικόσ αποκλειςμόσ του φορζα επιμόρφωςθσ από τθ διενζργεια των εν λόγω 
προγραμμάτων όπωσ προβλζπεται ςτθν υ.α. 39278/1823/25.7.2018 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 
ΕΝΣΤΠΟ Δ 
 
Το ζντυπο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το ζντυπο Α παρζχει τθ ςυνολικι εικόνα του προγράμματοσ και ωσ εκ τοφτου θ 
ςυμπλιρωςι του πρζπει να γίνεται με μεγάλθ προςοχι. Συμπλθρϊνονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και 
ςθμειϊνεται με Χ (Χ κεφαλαίο ελλθνικό) μόνο θ εκάςτοτε περίπτωςθ που αφορά τον εκπαιδευόμενο.  

 Στο ζντυπο μποροφν να καταχωρθκοφν ζωσ 35 εγγραφζσ για τα προγράμματα Γϋ κατθγορίασ και 25 για τα 
προγράμματα Βϋ κατθγορίασ, μια για κάκε εκπαιδευόμενο.

 Τα ονοματεπϊνυμα των εκπαιδευομζνων αναφζρονται με αλφαβθτικι ςειρά και με κεφαλαία γράμματα. Εάν 
υπάρχουν επϊνυμα αλλοδαπϊν εργαηομζνων με λατινικοφσ χαρακτιρεσ καταχωροφνται με αλφαβθτικι 
ςειρά και προθγοφνται των λοιπϊν με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ.

 Θ περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι πλιρθσ.
 Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν εργαηόμενοι αναγράφεται ο αρικμόσ 0.
 Σθμειϊνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ αν ο εκπαιδευόμενοσ είναι εργαηόμενοσ.
 τον πίνακα αυτόν από τον οποίο προκφπτουν αυτόματα τα ςτοιχεία των εκπαιδευομζνων του εντφπου Ε, 

δεν επιτρζπεται θ προςκικθ ι διαγραφι κελιοφ, γραμμισ ι ςτιλθσ κακόςον κα χακοφν όλα τα ςτοιχεία 
ςφνδεςθσ των εντφπων. Επιτρζπεται μόνο θ εκ των κάτω διαγραφι των ςτοιχείων που αφοροφν 
εκπαιδευόμενουσ π.χ. για τα προγράμματα Βϋ κατθγορίασ, όπου ο μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων είναι 25 
μποροφν να διαγραφοφν τα κελιά από 26 ζωσ 35. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ του μζγιςτου 
αρικμοφ εκπαιδευομζνων π.χ. ςυμμετζχουν 28 αντί 35 κα διαγράφονται τα κελιά που αντιςτοιχοφν ςτισ 
εγγραφζσ 29-35.

 
Για προγράμματα Γϋ κατθγορίασ:  

• Εφόςον πρόκειται για ατομικι επιχείρθςθ ςθμειϊνονται με Χ τα πεδία «ΕΓΟΔΟΤΘΣ» και «ΚΑΔ» και 
υποβάλλονται και θλεκτρονικά τα αντίςτοιχα παραςτατικά με τα οποία αποδεικνφεται θ ιδιότθτα του 
εργοδότθ και οι ΚΑΔ των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ αντίςτοιχα (Στοιχεία μθτρϊου από TAXISNET) .   

• Για μθ ατομικι επιχείρθςθ ςθμειϊνεται με Χ θ αντίςτοιχθ περίπτωςθ και υποβάλλεται και θλεκτρονικά το 
απαραίτθτο παραςτατικό με «επιςιμανςθ» του ςθμείου από το οποίο προκφπτει ότι ο εκπαιδευόμενοσ είναι 
εργοδότθσ π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εάν θ ιδιότθτα του εργοδότθ προκφπτει από βεβαίωςθ Επιμελθτθρίου, 
υποβάλλεται και θλεκτρονικά το ςχετικό παραςτατικό με ανάλογθ επιςιμανςθ αν απαιτείται. Εφόςον το 
πρόγραμμα διενεργείται από φορζα μελϊν εργοδοτϊν (π.χ. Επιμελθτιριο, Ομοςπονδία κλπ.) δεν απαιτείται 
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θλεκτρονικι υποβολι παραςτατικοφ-βεβαίωςθσ ιδιότθτασ μζλουσ. 
Επιπλζον για προγράμματα Βϋ κατθγορίασ:  

• Για τον εργοδότθ που εκπαιδεφεται και τθ βεβαίωςθ - παραςτατικό που διακζτει πρζπει να ςυμπλθρϊνεται 
το αντίςτοιχο κελί π.χ. αν διακζτει πτυχίο τεχνικοφ λυκείου, πλιρθσ τίτλοσ, θμερομθνία κτιςεωσ κτλ. και 
αντίςτοιχα ςτο φάκελο με το όνομά του να περιζχονται «ςκαναριςμζνα» τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  

• Ειδικότερα για εκπαίδευςθ εργαηόμενου ςθμειϊνεται και το ςχετικό κελί ςτθν ςτιλθ (Θ).  
• Εφόςον μια επιχείρθςθ διακζτει περιςςότερουσ του ενόσ ΚΑΔ ςθμειϊνεται εκείνοσ που κατατάςςει τθν 

επιχείρθςθ ςε κατθγορία Βϋ (π.χ. εάν διακζτει 3 ΚΑΔ βάςει των οποίων θ επιχείρθςθ κατατάςςεται ςτθν 
κατθγορία Γϋ και 1 ΚΑΔ βάςει του οποίου θ επιχείρθςθ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία Βϋ ςθμειϊνεται ο ΚΑΔ 
τθσ κατθγορίασ Βϋ). Εάν διακζτει περιςςότερουσ του ενόσ ΚΑΔ κατθγορίασ Βϋ ςθμειϊνεται ζνασ εξ αυτϊν. 

 

ΕΝΣΤΠΟ Ε 
 

 Το ζντυπο αυτό αφορά κάκε θμζρα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ χωριςτά και περιλαμβάνει με αλφαβθτικι 
ςειρά τα επϊνυμα των τελικϊσ εκπαιδευκζντων.

 Στθν ζνδειξθ «Αρικμόσ πρωτοκόλλου κατάκεςθσ προγράμματοσ ςτο Υπουργείο» ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ 
που αποςτζλλεται από τθν Υπθρεςία πρωτοκόλλου του Υπουργείου (πρωτόκολλο και θμερομθνία).

 Στθν ζνδειξθ «αρ. πρωτ. κατάκεςθσ απόφαςθσ ςτο Σ.ΕΡ.Ε.» ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που δίδεται 
κατά τθν κατάκεςθ τθσ απόφαςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Σ.ΕΡ.Ε. Σα ςτοιχεία του πίνακα επώνυμο, 
όνομα, πατρώνυμο, αρικμόσ ταυτότθτασ τυπώνονται αυτόματα ςυνδεόμενα με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του 
εντφπου Δ. Για το λόγο αυτό το ζντυπο αυτό να χρθςιμοποιείται ακριβώσ ωσ ζχει χωρίσ να προςτίκενται ι 
να διαγράφονται γραμμζσ, ςτιλεσ ι κελιά.

 Εφιςτάται θ προςοχι ςτο να υπογράφει κάκε εκπαιδευόμενοσ το ζντυπο κατά τθν ϊρα προςζλευςθσ και τθν 

ϊρα αποχϊρθςθσ και όχι εκ των προτζρων.

 

ΕΝΣΤΠΟ Σ 
 

 Ρεριλαμβάνονται τα ςτοιχεία μόνο των τελικϊσ εκπαιδευκζντων χωρίσ να γίνεται αναφορά ςτουσ απόντεσ. Θ 
κατάςταςθ αυτι περιλαμβάνει μόνο όςουσ ςυμμετείχαν ανελλιπϊσ όλεσ τισ ϊρεσ και θμζρεσ 
τουπρογράμματοσ επιμόρφωςθσ. Σα ςτοιχεία του πίνακα επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αρικμόσ 
ταυτότθτασ τυπώνονται αυτόματα ςυνδεόμενα με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του εντφπου Δ.

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου είναι αυτόσ που δίδεται από το Τπουργείο και όχι του φορζα.

 

ΕΝΣΤΠΑ Η1, Η2, Η3 
 

 Στθν ζνδειξθ Α/Α τθσ βεβαίωςθσ επιμόρφωςθσ ςθμειϊνεται ο αρικμόσ (1 ζωσ 35 ι 25) που αντιςτοιχεί ςτο 
ςυγκεκριμζνο εκπαιδευόμενο ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ του Εντφπου Σ.

 Στισ ενδείξεισ των αρικμϊν πρωτοκόλλων υποχρεωτικά αναγράφονται όλοι οι αρικμοί.
 Ο φορζασ χορθγεί μια και μοναδικι βεβαίωςθ ακόμα και αν ο εκπαιδευόμενοσ εργοδότθσ ζχει επιχείρθςθ με 

περιςςότερα του ενόσ υποκαταςτιματα ι ζχει περιςςότερεσ τθσ μιασ επιχειριςεισ.

 Οι αρικμοί πρωτοκόλλου είναι αυτοί που δίδονται από το Τπουργείο και όχι οι αρικμοί πρωτοκόλλου του 
Φορζα.

 Βεβαιϊςεισ με άςχετουσ ι λανκαςμζνουσ αρικμοφσ πρωτοκόλλου κεωροφνται άκυρεσ.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 
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Αίτθςθ – Διλωςθ εργοδότθ για επιμόρφωςθ 
 

Ρροσ τον φορζα 
  

επιμόρφωςθσ:  

 
 

  
 

 

Επικυμϊ να επιμορφωκϊ ο ίδιοσ για να αςκϊ κακικοντα ΣΑ ςτθν επιχείρθςι μου, ζχοντασ υπόψθ ότι  
εναλλακτικά μπορϊ να ανακζςω κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ ςε άτομο εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι ςε εξωτερικζσ 

υπθρεςίεσ προςταςίασ και πρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ). 
 

Το ςυνολικό ποςό που κα πλθρϊςω είναι (κατά περίπτωςθ επιςθμαίνεται θ κατθγορία δθλ: το Γϋ ι Βϋ): 

• το πολφ 70 € (Γϋ κατθγορία) και 130 € (Βϋ κατθγορία) χωρίσ καμία απολφτωσ άλλθ επιβάρυνςθ. Θ προκαταβολι δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 50 € ι 80 € αντίςτοιχα.  
• Θ προκαταβολι επιςτρζφεται αν τθν ηθτιςω 65 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ επιμόρφωςθσ.  

Γνωρίηω ότι: 
 δεν απαιτείται καμία απολφτωσ κεϊρθςθ βιβλίου ςχετικά με τον τεχνικό αςφάλειασ εφόςον ο ίδιοσ αςκϊ 

κακικοντα ΤΑ .

 θ διλωςθ προσ το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ότι αναλαμβάνω τα κακικοντα τεχνικοφ 
αςφαλείασ ςτθν επιχείρθςι μου γίνεται μόνο θλεκτρονικά μζςω του Π ΕΡΓΑΝΘ, για τισ επιχειριςεισ που 
είναι καταχωρθμζνεσ ςτο ςφςτθμα αυτό, χωρίσ να απαιτείται να προςκομίςω οποιοδιποτε ζγγραφο ςτθν 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.

 μπορϊ ο ίδιοσ εάν θ επιχείρθςθ μου ανικει ςτθν Γϋ κατθγορία να ςυντάξω τθν εκτίμθςθ κινδφνου. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ο φορζασ διενζργειασ του προγράμματοσ ι οι εκπαιδευτζσ να μεςολαβοφν για τθ 
διενζργεια γραπτισ εκτίμθςθσ κινδφνου.

 ςτα τθλζφωνα του Υπουργείου Εργαςίασ 2131516565, 2131516354, 2131516084, 2131516175, 2131516038 
μπορϊ να καταγγείλω κάκε παραβίαςθ ςχετικά με τθν επιμόρφωςι μου. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ μπορϊ να λαμβάνω μόνο από τον φορζα υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτον 
οποίο υποβάλλω τθν παροφςα αίτθςθ. 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα:  
ΕΡΩΝΥΜΟ*  
ΟΝΟΜΑ*  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ*  
Α. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ*  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ*  
ΤΘΛΕΦΩΝΟ*  
FAX  
E mail  
ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ*  
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ 
(περιγράφεται αναλυτικά)*  
ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ*  
ΑΦΜ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ*  
ΚΑΔ *   
ε περίπτωςθ επιμόρφωςθσ εργαηόμενου:  
ΕΡΩΝΥΜΟ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ*  
ΟΝΟΜΑ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ*  
ΟΝΟΜΑ ΡΑΤΟΣ*  
Α. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ*  
(για τον εργαηόμενο) *  
Υπογραφι/θμερομθνία  

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι επικυμϊ να παρακολουκιςω το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο παρότι γνωρίηω ότι δεν ζχω υποχρζωςθ 
παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου επιμόρφωςθσ ΣΑ επειδι:  
         δεν απαςχολϊ προςωπικό 
         διακζτω τα προςόντα των παρ. (α), (β) ι (γ) του άρκρου 11 του ΚΝΤΑΕ (ν.3850/2010) 
         είμαι ιδιοκτιτθσ ΣΑΞΙ και απαςχολϊ ζωσ 3 εργαηόμενουσ 
 

Θμερομθνία* Τπογραφι και ςφραγίδα επιχείρθςθσ* 

 Διάβαςα με προςοχι τα παραπάνω και επιλζγω τον 
 ςυγκεκριμζνο φορζα επιμόρφωςθσ  
 
 
 
 
 

* Σα ςτοιχεία με αςτερίςκο ςυμπλθρώνονται υποχρεωτικά 
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ΕΝΣΤΠΟ Β(α) 
 

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ (10 ωρϊν)  

Α/Α 
   ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 1

θσ
 θμζρασ  φνολο  

Σακτικόσ Εκπαιδευτισ 
 

Αναπλθρωματικόσ Εκπαιδευτισ 
 

 

 Θμερομθνία 
 Από 

  Ζωσ 
  

ΩΡΩΝ 
   

 

            
 

     Γενικά        
   

♦ Οι κίνδυνοι ςτθν εργαςία (τα αποτελζςματα των κινδφνων, θ ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ, 

γενικζσ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, αντιμετϊπιςθ των κινδφνων).  
♦ Θ ζννοια του εργατικοφ ατυχιματοσ και τθσ επαγγελματικισ αςκζνειασ (αναγγελία, 

διερεφνθςθ και καταγραφι).  
♦ Θ αρχι τθσ ευκφνθσ του εργοδότθ, ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  
♦ Γενικζσ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν.  
♦ Νομοκετικό πλαίςιο για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων.  
♦ Υποχρεϊςεισ και κακικοντα του τεχνικοφ αςφάλειασ και του γιατροφ εργαςίασ.  

 ♦   Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων (δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ). 3  

 

♦ Επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων (υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν και δικαιϊματα 
 

  
 

1 

 των εργαηομζνων).  
 

♦  Σχεδιαςμόσ ενεργειϊν και εκπαίδευςθ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (πυρκαγιάσ,  
 

  ςειςμοφ, ατυχιματοσ κ.λπ.).  
 

  (2 ώρεσ)  
 

     

 ♦ Ρροςταςία των νζων, εγκφων, λεχϊνων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων.  
 

 ♦ Εργαςίεσ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ.  
 

  (1 ώρα)  
 

    
 

 ♦ Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των χϊρων εργαςίασ ςφμφωνα με το π.δ. 16/96. 
2  

  

(2 ώρεσ)  
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Α/Α 
   ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 2

θσ
 θμζρασ φνολο 

Σακτικόσ Εκπαιδευτισ Αναπλθρωματικόσ Εκπαιδευτισ 
 

Θμερομθνία 
  Από 

 Ζωσ 
 

ΩΡΩΝ  

       
 

 ♦ Διαμόρφωςθ  κζςεων  εργαςίασ-  εργονομικζσ  διευκετιςεισ  Γραπτι  εκτίμθςθ  του    
 

 επαγγελματικοφ κινδφνου.          
 

 ♦ Ανφψωςθ, μεταφορά, διακίνθςθ και ςτοίβαξθ φορτίων.       
 

       (1 ώρα) 
3 

  
 

            
 

       
 

 ♦ Επικίνδυνεσ  εργαςιακζσ  ουςίεσ.  Επικίνδυνοι  χθμικοί  παράγοντεσ  ςτο  εργαςιακό    
 

 περιβάλλον.          
 

2 

♦ Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλιςμό.       
 

♦ Κίνδυνοι από το θλεκτρικό ρεφμα.    
(2 ώρεσ) 

   
 

          
 

 Γραπτι εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου.       
 

 ♦ Νομικι υποχρζωςθ.          
 

 ♦ Ρρακτικζσ οδθγίεσ για τθ ςφνταξι τθσ. Αναφορά ςτο εργαλείο OiRA    
 

 ♦ Χαρακτθριςτικά παραδείγματα εκτίμθςθσ κινδφνου (Τα παραδείγματα πρζπει να 
2 

  
 

 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων των εκπαιδευομζνων - παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ 
  

 

    
 

 από τα διακζςιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools).    
 

          

 ♦ Κλείςιμο ςεμιναρίου (τεςτ πολλαπλϊν επιλογϊν)       
 

       (2 ώρεσ)    
 

http://www.oiraproject.eu/oira-tools
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ΕΝΣΤΠΟ Β(β)  

ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΘ (35 ωρϊν) 

 

Α/Α       ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ   
ΩΡΕ Σακτικόσ εκπαιδευτήσ Αναπλ. εκπαιδευτήσ  

           

  

Θμερομθνία 
  

Από 
 

Ζωσ 
 

 

         
 

  Ειςαγωγι ςτθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ.      
 

  Γενικζσ αρχζσ του εκνικοφ μασ δικαίου για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων    
 

   Αρχι τθσ ευκφνθσ του εργοδότθ,      
 

   Υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν, των εργαηομζνων, του κράτουσ      
 

1 

   Τεχνικά ζργα - Θμερολόγιο μζτρων αςφάλειασ- Φάκελοσ και Σχζδιο αςφάλειασ και υγείασ - Εκ 3   
 

  των  προτζρων γνωςτοποίθςθ - Εκςκαφζσ- Κατεδαφίςεισ- Διακίνθςθ υλικϊν    
 

   Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων        
 

   Επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων      
 

    Κυρϊςεισ        
 

      
 

  Συνοπτικι παρουςίαςθ των νομοκετθμάτων για τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. 2   
 

            
 

  Θμερομθνία   Από  Ζωσ     
 

2 

 Υποχρεϊςεισ των διαφόρων παραγόντων ενόσ τεχνικοφ ζργου   2   
 

         
 

 Τεχνικόσ αςφάλειασ        
 

   Κακικοντα και υποχρεϊςεισ     3   
 

  Οργάνωςθ υπθρεςίασ-Διαδικαςίεσ επικεϊρθςθσ-Λίςτεσ ελζγχου    
 

  Θμερομθνία   Από  Ζωσ     
 

  Καταγραφι και διερεφνθςθ των αιτίων των εργατικϊν ατυχθμάτων   2   
 

           

  Κίνδυνοι από τα μθχανιματα        
 

3 

  Γενικζσ αρχζσ αςφάλειασ        
 

  Συντιρθςθ, επιςκευζσ        
 

  Εργαλεία χειρόσ και Φορθτά εργαλεία   
3 

  
 

  
 Μθχανζσ κατεργαςίασ μετάλλων 

      
 

         
 

   Ξυλουργικά μθχανιματα        
 

  Ανυψωτικά μθχανιματα-Μθχανιματα ζργων      
 

  Κίνδυνοι από το θλεκτρικό ρεφμα        
 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ



20 
  
             

 

  Θμερομθνία  Από   Ζωσ      
 

  
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των χϊρων εργαςίασ  
Γενικζσ αρχζσ εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ  

2 
  

 

4 
 

Ρυροπροςταςία 
        

 

          
 

  Φωτιςμόσ, αεριςμόσ, κλιματιςμόσ, κερμοκραςία και υγραςία χϊρων εργαςίασ 3   
 

             
 

  Θμερομθνία  Από   Ζωσ      
 

  Θόρυβοσ- Δονιςεισ       2   
 

5 

        

 Επικίνδυνεσ εργαςιακζσ ουςίεσ Επικίνδυνοι χθμικοί παράγοντεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον.    
 

  Σκόνθ, ανακυμιάςεισ, καπνοί, αζρια, υγρά και ατμοί, μζταλλα    
3 

  
 

  
Μζτρα προφφλαξθσ-Πρια επαγγελματικισ ζκκεςθσ      

 

        
 

  Μζςα ατομικισ προςταςίασ          
 

  Θμερομθνία  Από   Ζωσ      
 

6 

 Ρροςταςία από πτϊςεισ       
2 

  
 

 
Εργαςία ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. Εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ 

     
 

       
 

  Ρροςταςία ςτισ εργαςίεσ ςε φψοσ (Ικριϊματα - Φορθτζσ Κλίμακεσ)    
3 

  
 

  

Ενδοεπιχειρθςιακζσ μεταφορζσ - Χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων 
     

 

        
 

  Θμερομθνία  Από   Ζωσ      
 

7 

 Γραπτι εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου-Ραραδείγματα(Αναφορά ςτο εργαλείο OiRA και 
3 

  
 

 

παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ από τα διακζςιμα εργαλεία OiRA, 
http://www.oiraproject.eu/oira-tools 

) 
  

 

    
 

     
 

  Ρθγζσ πλθροφόρθςθσ για κζματα αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων 
2 

  
 

  
Γενικι αναςκόπθςθ–ςυηιτθςθ-Κλείςιμο ςεμιναρίου (τεςτ πολλαπλϊν επιλογϊν) 

  
 

     
 

http://www.oiraproject.eu/oira-tools
http://www.oiraproject.eu/oira-tools
ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Γ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 
 

1
. Α

το
μ

ικ
ά

 ς
το

ιχ
εί

α
  Επϊνυμο  Πνομα  

Πνομα πατρόσ  

Αρ. δελτίου Αςτ. Ταυτότθτασ  Εκδ. Αρχι  

Διεφκυνςθ 
κατοικίασ 

Οδόσ  Αρικμόσ  

Tαχ. Κϊδικασ  περιοχι  

Τθλζφωνο  fax  email  

 

2
.

π
ο

υ
δ

ζσ
 Τίτλοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ  

Τμιμα ι ςχολι  

Τίτλοσ ειδικότθτασ  

Ζτοσ κτιςεωσ πτυχίου  
 

3. θμερινι επαγγελματικι δραςτθριότθτα 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ  ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

        

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΣΕ 
ΑΕΙ Κ ΑΙ ΤΕΙ 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 ΑΛΛΘ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΤΕ  

     

 

 

4
. Π

ρ
ο

χ
π

θ
ρ

ες
ία

 ω
σ 

τε
χν

ικ
ό

σ 
α

ς
φ

ά
λε

ια
σ 

Υπθρεςία ι επιχείρθςθ Χρονικό διάςτθμα Ώρεσ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

ΣΥΝΟΛΟ   
 

5. υνθμμζνα υποβάλλονται κατά περίπτωςθ 

Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου  

Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ  

Βεβαίωςθ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ για το προςωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ  

Άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι για τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Τόποσ Θμερομθνία Υπογραφι και Σφραγίδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Γ1  
Διλωςθ για εκπαιδευτζσ μθ Δθμοςίουσ Τπαλλιλουσ  

*άρκρο 6 §8β και §8δ υπουργικισ απόφαςθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001)]  
 
 
 

 

     ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ        
 

       (άρκρο 8 Ν.1599/1986)       
 

                
 

ΡΟΣ: 
Διεφκυνςθ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία του Υπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

 

              
 

              
 

                
 

Ο – Θ Πνομα:        Επϊνυμο:       
 

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:               
 

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:               
 

Θμερομθνία γζννθςθσ:               
 

Τόποσ Γζννθςθσ:                  
 

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:      Τθλ:       
 

Τόποσ Κατοικίασ:      Οδόσ:     Αρικ:  ΤΚ:  
 

Fax:         Εmail:       
 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ
(1)

 που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 
1. Δεν είμαι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ 

 

2. Για τισ παρακάτω θμερομθνίεσ και ϊρεσ που δθλϊνω ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν …….. κατθγορίασ που 

κα εκτελζςει o 

φορζασ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ςτ……………………………………………………….. δεν ζχω δθλϊςει ςυμμετοχι ςε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν Βϋ ι Γϋ 

κατθγορίασ και δεν ζχω υποχρζωςθ άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ι γιατροφ εργαςίασ.   
 

ΘΜΕΑ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΩΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΩΕΣ ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ  

 

  ΑΡΟ  ΕΩΣ  ΑΡΟ  ΕΩΣ  
 

        
 

 1
θ
           

 

 2 
θ
           

 

 3 
θ
           

 

 4 
θ
           

 

 5 
θ
           

 

 6 
θ
           

  

7 
θ

 
 

3. Δεν ζχω δθλϊςει οφτε κα δθλϊςω ςυμμετοχι ωσ εκπαιδευτισ (τακτικόσ και αναπλθρωματικόσ) ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ 

εργοδοτϊν Β ι Γ κατθγορίασ ςυνολικά πζραν των 5 ωρϊν θμερθςίωσ.  
 

 

Θμερομθνία: 
 

   Ο – Θ Δθλ. 
(2)

 

 

                                                                                                                                                                                                          (Υπογραφι) 
 

(1) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν». 

   (2)  Απαιτείται γνιςιο υπογραφισ από αρμόδιο Δθμόςιο φορζα. 
 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Γ2  
Διλωςθ για εκπαιδευτζσ Δθμοςίουσ Τπαλλιλουσ  

*άρκρο 6§8α και§ 8δ υπουργικισ απόφαςθσ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001)]  
 
 
 

 

     ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ        
 

       (άρκρο 8 Ν.1599/1986)       
 

 

ΡΟΣ: Διεφκυνςθ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, & Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ

(1)
 που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι: 
1. Είμαι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ και υπθρετϊ ςτ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Ζχω λάβει άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι από τθν υπθρεςία μου και κα τθρϊ τουσ όρουσ που κακορίηει θ ςχετικι 

απόφαςθ με τθν οποία μου επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ. 

3. Για τισ παρακάτω θμερομθνίεσ και ϊρεσ που δθλϊνω ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν .… κατθγορίασ που κα 
εκτελζςει ο φορζασ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ςτ…………………………………………………………………… δεν ζχω δθλϊςει ςυμμετοχι ςε άλλο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν Β ι  Γϋ 
κατθγορίασ και δεν ζχω υποχρζωςθ άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ ι γιατροφ εργαςίασ. 
 

ΘΜΕΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΩΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΩΕΣ ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 

ΑΡΟ ΕΩΣ ΑΡΟ ΕΩΣ 

1
θ
      

2
 θ

      

3
 θ

      

4
 θ

      

5
 θ

      

6
 θ

      

7
 θ

      
 

4. Δεν ζχω δθλϊςει οφτε κα δθλϊςω ςυμμετοχι ωσ εκπαιδευτισ (τακτικόσ και αναπλθρωματικόσ) ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ 
εργοδοτϊν Β ι Γ κατθγορίασ ςυνολικά πζραν των 5 ωρϊν εβδομαδιαίωσ ωσ τακτικόσ και 5 ωρϊν εβδομαδιαίωσ ωσ αναπλθρωτισ. 

 
Θμερομθνία:                      

Ο – Θ Δθλ.
(2)

 

 

                                                                                                                                                                                                                   (Υπογραφι) 

(1) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν». 

(2) Απαιτείται γνιςιο υπογραφισ από αρμόδιο Δθμόςιο φορζα.

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΑ Δ_Ε_Σ.xlsx 

 

Για πρακτικοφσ λόγουσ τα ζντυπα βρίςκονται ςε ςυνθμμζνο αρχείο ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου (www.sepenet.gr) 
 

ςτο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ. 
 
 
 

 

Τα ςυγκεκριμζνα ζντυπα είναι τρία χωριςτά φφλλα ςε ζνα αρχείο Excel για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν ςτισ ςχετικζσ επεξθγιςεισ. Το ζντυπο Δ υποβάλλεται με το 

πρόγραμμα, το πρωτότυπο ζντυπο Ε παραμζνει ςτο χϊρο εκπαίδευςθσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι .pdf με τον φάκελο του Απολογιςμοφ. Το ζντυπο ΣΤ υποβάλλεται 

θλεκτρονικά με τον απολογιςμό. 

http://(www.sepenet.gr/
ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Z1  
Α/Α κατάςταςθσ Σ ……. 

 
(ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ) 

 

ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ (εργοδότθ Γϋ κατθγορίασ) 
 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
 

Ο/Θ…..……………………………………………………………….. με αρ. δελτίου ταυτότθτασ…………………………………………… 
(επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο) 

 
παρακολοφκθςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν διάρκειασ 10 ωρϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ 

 
που διοργάνωςε το ………………………..………………………………………., ςτ ………………………….. από……..……..ζωσ…..………… 

 
με αρικμοφσ πρωτοκόλλου: 

 
α) κατάκεςθσ αίτθςθσ προσ ζγκριςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων ……..……………………………………. 

 
β) εγκριτικισ απόφαςθσ …………………….……….…………………………………..… Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

 
γ) κατάκεςθσ κατάςταςθσ τελικϊσ εκπαιδευκζντων (ζντυπο ΣΤ)………………………….…………….………………………………………… 

 

Θ Θ βεβαίωςθ αυτι δίνει το δικαίωμα ςτ …..………………………………………………….να αςκεί κακικοντα Τεχνικοφ Αςφάλειασ μόνο ςτθν επιχείρθςι του, εφόςον αυτι ανικει ςτθν Γϋ 

κατθγορία επικινδυνότθτασ και απαςχολοφνται ςε αυτι λιγότερα από 50 άτομα, 
 

ςφμφωνα με τθν υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001) 
 

Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων και τα άρκρα 10 και 12 §4 εδάφιο γ του κϊδικα νόμων 
 

για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων (ΚΝΥΑΕ) που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010). 
 

(Θμερομθνία)……………………………………… 

 

Για τον φορζα επιμόρφωςθσ 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

(Πνομα, Επϊνυμο) 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφι) 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Z2 (εργοδοτϊν) 
 

Α/Α κατάςταςθσ Σ ……. 
 

(ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ) 
 

ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ (εργοδότθ Βϋ κατθγορίασ) 
 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
 

Ο/Θ…..……………………………………………………………….. με αρ. δελτίου ταυτότθτασ…………………………………………… 

(επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο) 
 

παρακολοφκθςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν διάρκειασ 35 ωρϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ 
 

που διοργάνωςε το ………………………..………………………………………., ςτ ………………………….. από……..……..ζωσ…..………… 
 

με αρικμοφσ πρωτοκόλλου: 
 

α) κατάκεςθσ αίτθςθσ προσ ζγκριςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων ……………………………………………………………………. 
 

β) εγκριτικισ απόφαςθσ ………………………………………….……………….……….……………………..… Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
 

γ) κατάκεςθσ κατάςταςθσ τελικϊσ εκπαιδευκζντων (ζντυπο ΣΤ) …………………………………………………………..……………………………………………… 
 

Θ βεβαίωςθ αυτι δίνει το δικαίωμα ςτ… ……………………………………………………………………………………………………………………………….να αςκεί κακικοντα Τεχνικοφ Αςφάλειασ μόνο ςτθν 
 

επιχείρθςι του και εφόςον αυτι ανικει ςτθ Βϋ κατθγορία επικινδυνότθτασ και απαςχολεί μζχρι ….. εργαηόμενουσ(*) ςφμφωνα με τθν υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001) 
 

Υπουργοφ Εργαςίασ, & Κοινωνικϊν Υποκζςεων και τα άρκρα 10, 11 και 12 (§5 και 6) του κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων (ΚΝΥΑΕ) που κυρϊκθκε με το 

άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010)  

(Θμερομθνία)……………………………………… 
 

Για τον φορζα επιμόρφωςθσ 
 
 

 

_____________________________ 
 

(Πνομα, Επϊνυμο, Σφραγίδα – Υπογραφι 
 
 
 

(*) : 3 ι 6 ι 20 ανάλογα με τα απαιτοφμενα προςόντα 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ
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ΕΝΣΤΠΟ Z3 (εργαηομζνων) 

 

Α/Α κατάςταςθσ Σ …………. 
 

(ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ) 
 

ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ (εργαηόμενου) 
 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
 

Ο/Θ …..……………………………………………………………………………………………………………. με αρ. δελτίου ταυτότθτασ……………………………………………  
(επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο) 

 
παρακολοφκθςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ εργαηομζνων διάρκειασ 35 ωρϊν για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ αςφάλειασ που 

διοργάνωςε το ………………………..………………………………………., ςτ ………………………….. από……..……. .ζωσ…..………… 

 
με αρικμοφσ πρωτοκόλλου: 

 
α) κατάκεςθσ αίτθςθσ προσ ζγκριςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων …………………………………..……………………………………. 

 

 β) εγκριτικισ απόφαςθσ …………………….……….……………………..… Υπουργοφ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
 

γ) κατάκεςθσ κατάςταςθσ τελικϊσ εκπαιδευκζντων (ζντυπο ΣΤ’) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Θ βεβαίωςθ αυτι δίνει το δικαίωμα ςτ ………………………………………………………………………………………………………να αςκεί κακικοντα Τεχνικοφ Αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ τθσ Βϋ και 

Γϋ κατθγορίασ επικινδυνότθτασ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (ΦΕΚ Bϋ 3001) Υπουργοφ Εργαςίασ, & Κοινωνικϊν Υποκζςεων και τα 
 

άρκρα 10, 11 και 12 (§4(β)) του κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων (ΚΝΥΑΕ) που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010. 
 

 
 
 
 

(Θμερομθνία)……………………………………… 
 

Για τον φορζα επιμόρφωςθσ 
 
 

 

_____________________________ 
 

(Πνομα, Επϊνυμο, Σφραγίδα – Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ 
 
 

 

(ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980) 

 

 

Για πρακτικοφσ λόγουσ θ παραπάνω ταξινόμθςθ βρίςκεται ςε ξεχωριςτό αρχείο 

ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.sepenet.gr) ςτθ κζςθ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. 

http://www.sepenet.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV 
 

 

Επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ ο εργοδότθσ μπορεί να αςκεί κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ 

(ςφμφωνα με τα άρκρα 11, 12, 13 του ΚΝΤΑΕ που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010)) 

 

• Στισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτθ Γ' κατθγορία και απαςχολοφν μζχρι και 49 άτομα με τθν προχπόκεςθ τθσ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τουλάχιςτον 10 ωρϊν. 
 

• Στισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ Β' ι Γ' και απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ, εάν ο εργοδότθσ είναι πτυχιοφχοσ (ΑΕΙ) ι (ΤΕΙ) και 

ζχει μία από τισ ειδικότθτεσ τεχνικϊν αςφάλειασ που προβλζπονται για τον κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ που ανικει θ επιχείρθςι του 

 

• Στισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτθν κατθγορία Β' και απαςχολοφν λιγότερουσ από 20 εργαηόμενουσ, εάν ο εργοδότθσ είναι πτυχιοφχοσ (ΑΕΙ) ι (ΤΕΙ) και ζχει 

μία από τισ ειδικότθτεσ τεχνικϊν αςφάλειασ που δεν προβλζπεται όμωσ για τον κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ που ανικει θ επιχείρθςι του, με τθν 
προχπόκεςθ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τουλάχιςτον 35 ωρϊν. 

 

• Στισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτθν κατθγορία Β' και απαςχολοφν μζχρι και 6 εργαηόμενουσ, με τθν προχπόκεςθ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τουλάχιςτον 35 ωρϊν και εφόςον ο εργοδότθσ είναι πτυχιοφχοσ τεχνικισ ειδικότθτασ Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου 
ι Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι άλλθσ αναγνωριςμζνθσ τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ και το αντικείμενο των ςπουδϊν του ςχετίηεται με τθ 
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ του. 

 

• Στισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτθν κατθγορία Β' και απαςχολοφν μζχρι και 3 εργαηόμενουσ με τθν προχπόκεςθ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τουλάχιςτον 35 ωρϊν και εφόςον ο εργοδότθσ ζχει άδεια άςκθςθσ τεχνικοφ επαγγζλματοσ εμπειροτζχνθ και το αντικείμενο τθσ 
άδειασ του ςχετίηεται με τθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ του ι αποδεδειγμζνα αςκεί επί δεκαετία και πλζον τθν οικονομικι δραςτθριότθτα για τθν οποία κα 
αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ του τεχνικοφ αςφάλειασ. 

 

• Αυτοαπαςχολοφμενοι εργοδότεσ που δεν απαςχολοφν προςωπικό, εφόςον ζχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προςόντα, ζχουν το δικαίωμα επιμόρφωςθσ, αλλά 

δεν ζχουν καμία υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ. 
 

**ΘΜΕΙΩΘ : τισ επιχειριςεισ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ Β’ ι Γ’ και απαςχολοφν λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ, μπορεί και εργαηόμενοσ , να αςκιςει τα 
κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ, με τθν προχπόκεςθ κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τουλάχιςτον 35 ωρϊν. Ο 
εργαηόμενοσ κα πρζπει να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, να κατζχει απολυτιριο τεχνικοφ λυκείου ι μζςθσ τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ ι άδεια αςκιςεωσ 
επαγγζλματοσ εμπειροτζχνθ και οκτϊ (8) χρόνια τουλάχιςτον από τθν απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν ι τθσ άδειασ. 

ΑΔΑ: Ψ7Υ946ΜΤΛΚ-ΝΞΕ


		2022-01-04T12:49:55+0200
	Athens




