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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Επιµόρφωση εργοδοτών και εργαζοµένων για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράµµατα 2013.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του
Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (84/Α΄).
3) Την 14362/20/18-7-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.».
4) Τη γνώµη του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (Πρακτικό 8/18-12-2012).
5) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1 - Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός, για το έτος 2013, των όρων και
προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης:
α. ∆ιάρκειας 35 ωρών
αα) εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους
εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην
κατηγορία Β' σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..
ββ) εργαζοµένων που απασχολούνται µε πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις µε λιγότερα από 50
άτοµα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον οι εργαζόµενοι έχουν τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..
β. ∆ιάρκειας 10 ωρών
εργοδοτών για θέµατα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους
εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύµφωνα µε το µε το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους.
2. Προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµόρφωση των µικρών επιχειρήσεων και
εργοδοτών στις θεσµικές προβλέψεις της νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας στη
χώρα µας και λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται
σήµερα οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συµµετοχής (ανά
εκπαιδευόµενο) σε προγράµµατα επιµόρφωσης εργοδοτών και εργαζοµένων για θέµατα άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας για το έτος 2013, το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ για τα
προγράµµατα των 35 ωρών και ογδόντα πέντε (85) ευρώ για τα προγράµµατα των 10 ωρών.
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των
50 ευρώ για τα προγράµµατα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράµµατα των 35
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ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
επιστρέφονται εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόµενος πριν την έναρξη του
προγράµµατος αποφασίσει να µη συµµετάσχει στο πρόγραµµα, η προκαταβολή του επιστρέφεται
στο ακέραιο.
Άρθρο 2 - Φορείς εκτέλεσης των προγραµµάτων
∆υνατότητα εκτέλεσης προγραµµάτων επιµόρφωσης του άρθρου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
Κ.Ν.Υ.Α.Ε. έχουν τα αρµόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί και τα
διαπιστευµένα κέντρα κατάρτισης.
Άρθρο 3 - Χώροι εκτέλεσης των προγραµµάτων
1. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα µπορούν να εκτελούνται:
α. Σε πιστοποιηµένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δοµές .
β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιµελητηρίων ή άλλων
ν.π.δ.δ. ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισµό της παραγράφου 3
(περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου και εκπληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου.
γ. Σε κάθε άλλο χώρο εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου µε επί τόπου αυτοψία των τεχνικών επιθεωρητών
εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου φορέα προς την τοπική υπηρεσία
τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε..
2. α. Ο µέγιστος αριθµός εκπαιδευόµενων, και εφόσον η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί, δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 35 άτοµα για τα προγράµµατα των 10 ωρών και 25 άτοµα
για τα προγράµµατα των 35 ωρών.
β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.µ. ανά
καταρτιζόµενο.
γ. Για κάθε εκπαιδευόµενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισµός (καρέκλα-τραπέζι).
3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων επιµόρφωσης.
α. Αίθουσες διδασκαλίας
α1. Το καθαρό εµβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22
τ.µ.
α2. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.µ. ανά
καταρτιζόµενο.
α3. Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άµεσο φυσικό φωτισµό και επαρκή αερισµό µέσω
εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήµατος αερισµού
(ανανέωσης του αέρα).
α4. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και οµοιόµορφο τεχνητό φωτισµό.
α5. Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγµα τουλάχιστον 0.90 µ.
και ύψος τουλάχιστον 2.20 µ.
α6. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
α7. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.40 µ.
β. Χώροι διαλειµµάτων
β1. Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι
διαλειµµάτων.
β2. Οι χώροι διαλειµµάτων πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιµοι από τις
αίθουσες διδασκαλίας
β3. Η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου διαλειµµάτων πρέπει να είναι 0.8 τ.µ. ανά καταρτιζόµενο.
β4. Ως χώροι διαλειµµάτων συνυπολογίζονται οι χρησιµοποιούµενοι διάδροµοι εφόσον έχουν
πλάτος τουλάχιστον 1.30 µ, στεγασµένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ηµιυπαίθριοι), οι
προθάλαµοι και ασκεπείς χώροι αποκλειστικής χρήσης του φορέα επιµόρφωσης
γ. Χώροι υγιεινής- Πρώτες βοήθειες
Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειµµάτων πρέπει να υπάρχουν:
γ1. Τουλάχιστον µία τουαλέτα ανδρών και µία τουαλέτα γυναικών.
γ2. Φαρµακείο Πρώτων Βοηθειών.
δ. Σήµανση
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση των σχετικών χώρων, των εξόδων κινδύνου κλπ. και
σχεδιαγράµµατα διαφυγής σε εµφανή σηµεία.
ε. Εξοπλισµός
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισµό:
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ε1. Τραπέζια – καθίσµατα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθµού µε τη δυναµικότητα της αίθουσας
και ανάλογων προδιαγραφών µε αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
ε2. Video προβολέα – Η/Υ ή άλλη ισοδύναµη δυνατότητα.
ε3. Οθόνη προβολής
ε4. Πίνακα
στ. Εγκατάσταση θέρµανσης
Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι διαλειµµάτων και υγιεινής πρέπει να διαθέτουν
εγκατάσταση θέρµανσης.
Άρθρο 4 - Περιεχόµενο προγραµµάτων - Οµάδες εκπαιδευµένων
1. Προγράµµατα διάρκειας 35 ωρών σε 7 ηµέρες.
Υλοποιούνται σε δύο οµάδες επιχειρήσεων ως εξής:
Οµάδα Ι: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων - Πρατήρια υγρών και αερίων
καυσίµων-παραγωγή, επεξεργασία τροφίµων και ποτών - κατασκευή παντός είδους από
ξύλο - κατασκευή και επισκευή παντός είδους από µέταλλο - παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασία δερµάτων και γουναρικών, και κατασκευή
παντός είδους από ύφασµα, δέρµα και γούνα και λοιπές που δεν αναφέρονται στις
προηγούµενες επιχειρήσεις.
Οµάδα ΙI: Οικοδοµικά και άλλα παρόµοια τεχνικά επαγγέλµατα
α. Το θεµατολόγιο επιµόρφωσης της οµάδας I ορίζεται ως εξής:
Α/Α

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
Γενικές αρχές του εθνικού µας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων
 Αρχή της ευθύνης του εργοδότη,
 Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζοµένων, του κράτους
 Η συµµετοχή των εργαζοµένων
 Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων
 Κυρώσεις
Συνοπτική παρουσίαση των νοµοθετηµάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων
Τεχνικός ασφάλειας
 Καθήκοντα και υποχρεώσεις
 Οργάνωση υπηρεσίας
 ∆ιαδικασίες επιθεώρησης
 Λίστες ελέγχου
Γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου- Παραδείγµατα
Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχηµάτων- Παραδείγµατα
Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας
Γενικές αρχές εργονοµικού σχεδιασµού
Φωτισµός, αερισµός, κλιµατισµός, θερµοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
Θόρυβος- ∆ονήσεις
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύµα
Σήµανση χώρων εργασίας
Πυροπροστασία
Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 Σκόνη, αναθυµιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατµοί, µέταλλα
 Μέτρα προφύλαξης
 Όρια επαγγελµατικής έκθεσης
Κίνδυνοι από τα µηχανήµατα
 Γενικές αρχές ασφάλειας
 Συντήρηση, επισκευές
 Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
 Μηχανές κατεργασίας µετάλλων
 Ξυλουργικά µηχανήµατα
Εργασίες κοπής και συγκόλλησης µετάλλων
Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

ΩΡΕΣ

3

2

2
3
2
3
2
3
2
3

2

3
3
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Μέσα ατοµικής προστασίας
Πηγές πληροφόρησης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων
Κλείσιµο σεµιναρίου
ΣΥΝΟΛΟ

2
35

β. Το θεµατολόγιο επιµόρφωσης της οµάδας II ορίζεται ως εξής:
Α/Α

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή στην ασφάλεια εργασίας
Γενικές αρχές του εθνικού δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων
 Αρχή ευθύνης του εργοδότη,
 Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζοµένων, του κράτους
 Η συµµετοχή των εργαζοµένων
 Επίβλεψη υγείας των εργαζοµένων
 Κυρώσεις
Τεχνικός ασφάλειας
 Καθήκοντα και υποχρεώσεις
 Οργάνωση υπηρεσίας
 ∆ιαδικασίες επιθεώρησης
 Λίστες ελέγχου
Γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου- Παραδείγµατα
Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχηµάτων- Παραδείγµατα
Νοµοθετικό πλαίσιο για οικοδοµές και τεχνικά έργα
Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων του έργου (κύριος του έργου, γενικοί
εργολάβοι, υπεργολάβοι, µελετητές, επιβλέποντες, συντονιστές κλπ)
Ηµερολόγιο µέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας- Εκ των
προτέρων γνωστοποίηση
Σκαλωσιές, Φορητές Κλίµακες
Προστασία από πτώσεις (εργασίες σε στέγες, φωταγωγοί, ανοίγµατα δαπέδων,
φρεάτια, τάφροι, δεξαµενές, κλίµακες, κλιµακοστάσια, υπερυψωµένα δάπεδα κλπ)
Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις- ∆ιακίνηση υλικών- Χώροι και εγκαταστάσεις επικίνδυνοι
εκρήξεων- Χρήση εκρηκτικών υλών- Πυροπροστασία
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύµα
Θόρυβος- ∆ονήσεις
Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 Σκόνη, αναθυµιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατµοί, µέταλλα
 Μέτρα προφύλαξης
 Όρια επαγγελµατικής έκθεσης
Κίνδυνοι από τα µηχανήµατα
 Γενικές αρχές ασφάλειας
 Συντήρηση, επισκευές
 Μηχανές κατεργασίας µετάλλων
 Ξυλουργικά µηχανήµατα
 Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
Κίνδυνοι από τα µηχανήµατα
 Ανυψωτικά µηχανήµατα
 Οχήµατα
 Χωµατουργικά µηχανήµατα
 Μηχανήµατα διακίνησης υλικών
Εργασίες κοπής και συγκόλλησης µετάλλων
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
Μέσα ατοµικής προστασίας
Πηγές πληροφόρησης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων
Κλείσιµο σεµιναρίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ

3

2

3
2
3
2
2
3
2
3

3

2

3
2
35
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2. Πρόγραµµα διάρκειας 10 ωρών σε δύο ηµέρες
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1

2
3

4

Γενικά
• Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσµατα των κινδύνων, η σηµασία της
πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιµετώπιση των κινδύνων)
• Η έννοια του εργατικού ατυχήµατος και της επαγγελµατικής ασθένειας (αναγγελία,
διερεύνηση και καταγραφή)
• Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
• Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών - Νοµοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζοµένων.
• Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας
• Η συµµετοχή των εργαζοµένων (δικαιώµατα και υποχρεώσεις)
• Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και
δικαιώµατα των εργαζοµένων)
• Σχεδιασµός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
(πυρκαγιάς, σεισµού, ατυχήµατος κλπ.)
-Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων
-Εργασίες µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
-Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύµφωνα µε το π.δ. 16/96.
-∆ιαµόρφωση θέσεων εργασίας- εργονοµικές διευθετήσεις
-Ανύψωση, µεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων
-Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
-Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισµό
-Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύµα
Γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου
-Νοµική υποχρέωση
-Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξή της
-Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εκτίµησης κινδύνου (τα παραδείγµατα πρέπει να
καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευοµένων).
Σύνολο

3. Ο αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ηµέρα ορίζεται στις 5 ώρες.
4. Ο µέγιστος αριθµός ωρών επιµόρφωσης ηµερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.
5. Ο αριθµός ωρών του ίδιου εκπαιδευτή στην ίδια οµάδα εκπαιδευοµένων την ίδια ηµέρα δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των
νησιών. Στις ώρες αυτές δεν συνυπολογίζονται οι ώρες αναπλήρωσης.
Άρθρο 5 - Προσόντα εκπαιδευτών
1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ µε αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας:
α. τουλάχιστον 2 ετών µερικής απασχόλησης η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 600
ώρες συνολικής απασχόλησης ή
β. τουλάχιστον 1800 ωρών.
Οι ανωτέρω ελάχιστες ώρες µειώνονται κατά το ήµισυ εάν οι εκπαιδευτές διαθέτουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στα αντικείµενα της ασφάλειας εργασίας ή της εργονοµίας.
Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας απαιτείται βεβαίωση από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας που ασκήθηκε ως εργοδότης δεν θα
λαµβάνεται υπόψη.
2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στο αντικείµενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ώρες

3

2
3

2
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3. Ιατροί µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας για θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστηµών:
α. που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων τουλάχιστον 70 ωρών σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ή έχουν
παρακολουθήσει άλλο ισοδύναµο πρόγραµµα στο εξωτερικό.
β. που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων τουλάχιστον 70 ωρών που εκτελέσθηκε µέχρι 31-12-2002 από:
-το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή
-ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
-Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.
Για την παρακολούθηση εγκεκριµένου προγράµµατος επιµόρφωσης σύµφωνα µε το εδάφιο (α)
απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιµόρφωσης. Στην περίπτωση
παρακολούθησης προγράµµατος επιµόρφωσης στο εξωτερικό απαιτείται επικυρωµένο
αντίγραφο του πιστοποιητικού επιµόρφωσης και στοιχεία του προγράµµατος.
Για την παρακολούθηση προγράµµατος επιµόρφωσης σύµφωνα µε το εδάφιο (β) απαιτείται
επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιµόρφωσης και το αναλυτικό πρόγραµµα
επιµόρφωσης.
5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ µε αποδεδειγµένη εκπαιδευτική εµπειρία στον τοµέα
της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων.
Για την εκπαιδευτική εµπειρία στον τοµέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων του
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτείται βεβαίωση εκπαιδευτικής εµπειρίας στον
τοµέα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
6. Οι Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνολογικών ή
Θετικών Επιστηµών που αποδεδειγµένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο
Εργασίας, µε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
βεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Άρθρο 6 - Περιεχόµενο αιτήσεων - ∆ιαδικασία έγκρισης - Λοιπές προϋποθέσεις
1. Πριν την υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραµµάτων θα πρέπει να έχουν
εξασφαλιστεί οι εκπαιδευόµενοι, η αίθουσα επιµόρφωσης και οι εκπαιδευτές.
2. α. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραµµάτων υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ∆24 του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην ταχυδροµική διεύθυνση Πειραιώς 40,
10182 Αθήνα.
β. Οι φορείς που κατά τα έτη 2003 έως 2012 δεν είχαν διενεργήσει προγράµµατα επιµόρφωσης
εργοδοτών Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιήσουν εκπαιδευτές, οι οποίοι
δεν είχαν εγκριθεί για συµµετοχή σε αντίστοιχα προγράµµατα 2003 έως 2012, πρέπει πριν την
υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος να υποβάλλουν στη
∆ιεύθυνση ∆24 αίτηση µε την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια
προγράµµατα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των
προγραµµάτων (π.χ. Κ.Ε.Κ., Επιµελητήριο κλπ.) καθώς και για τους εκπαιδευτές. Μετά τη
σχετική γνωµοδότηση της ∆24 ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόµενοι πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα µπορούν να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης
για έγκριση υλοποίησης προγράµµατος επιµόρφωσης. Όλες οι σχετικές για τα παραπάνω
λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο.
3.

Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος θα πρέπει να
αναφέρονται:
♦ Η επωνυµία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα,
Fax, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση, αρµόδιος προγράµµατος.
♦ Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιµόρφωσης.
♦ Το εµβαδόν του χώρου επιµόρφωσης.
♦ Οι ηµεροµηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος.
♦ Οι εκπαιδευτές.
♦ Οι εκπαιδευόµενοι.
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♦
♦
♦
♦

Η οικονοµική συµµετοχή των εκπαιδευόµενων.
Η δραστηριότητα της επιχείρησης του εκπαιδευόµενου.
Ο αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρηση.
Η επωνυµία επιχείρησης.

Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιµορφωθεί ο ίδιος ή εργαζόµενος της επιχείρησής του
υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράµµατος στην οποία µεταξύ των
άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του. Ειδικότερα για τα
προγράµµατα επιµόρφωσης των 35 ωρών µε την αίτηση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση το
αντίγραφο του πτυχίου του ενδιαφεροµένου για επιµόρφωση ή η άδεια άσκησης επαγγέλµατος
εµπειροτέχνη ή βεβαίωση από δηµόσια ή άλλη αρχή µε την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος
άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας για την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος θα
συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις πλήρως συµπληρωµένες καθώς και από τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα πτυχία ή βεβαιώσεις των ενδιαφεροµένων για επιµόρφωση
εργοδοτών.
4. Η κάθε αίτηση του φορέα υλοποίησης του προγράµµατος αφορά ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα έχει ξεχωριστό αριθµό πρωτοκόλλου του φορέα που υποβάλλει την αίτηση και θα
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.
5. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραµµάτων για το έτος 2013 υποβάλλονται µετά την δηµοσίευση
της απόφασης στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. Η υποβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα τριάντα
(30) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος προκειµένου να υπάρχει το
χρονικό περιθώριο γνωµοδότησης από το Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Ειδικότερα παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα υποβολής δεκαπέντε ηµέρες πριν την
έναρξη του προγράµµατος και το πολύ δύο αιτήσεων για διενέργεια προγραµµάτων ανά φορέα
(υποκατάστηµα) για όσες αιτήσεις υποβληθούν εντός δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών
µετά την έκδοση της απόφασης.
6. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από διαπιστευµένο κέντρο επαγγελµατικής
κατάρτισης θα υποβάλλεται και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.
7. Στην περίπτωση που ο χώρος επιµόρφωσης είναι αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου,
επιµελητηρίου ή άλλων ν.π.δ.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει
τον εξοπλισµό της §3, ε του άρθρου 3 και θα αναφέρεται και το εµβαδόν της αίθουσας.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας µε αναγραφή του εµβαδού της
από τον κάτοχο της αίθουσας.
8. Στην περίπτωση που προτείνεται αίθουσα εκτός των αιθουσών των Κ.Ε.Κ. και των αιθουσών
συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, επιµελητηρίων ή άλλων ν.π.δ.δ., συνεδριακών κέντρων ή
σχολικών αιθουσών θα υποβάλλεται:
α. βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. ότι η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές της
§3 του άρθρου 3 και στην οποία αναγράφεται η επιφάνεια της αίθουσας σε τετραγωνικά
µέτρα.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας από τον κάτοχο της αίθουσας.
γ. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει
τον εξοπλισµό της §3, ε του άρθρου 3.
9. α. Εκπαιδευτές δηµόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόµενη άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.
β. Εκπαιδευτές τεχνικοί ασφάλειας δεν πρέπει να έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση για άσκηση
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.
γ. Για τους εκπαιδευτές που δεν συµµετείχαν σε σχετικά προγράµµατα κατά τα έτη 2003-2011,
πριν την έναρξη των προγραµµάτων, µέσω του φορέα υλοποίησης, υποβάλλονται:
• Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα βάσει τυποποιηµένου εντύπου
• Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων
• Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα απαιτούµενα
παραστατικά.
δ. Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνεται:
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• Η σχέση εργασία τους και συγκεκριµένα εάν είναι ή δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
• Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράµµατα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών
ηµερησίως και στην ίδια οµάδα εκπαιδευοµένων πέραν των 3 ωρών ηµερησίως.
• Ότι για τις συγκεκριµένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος του φορέα
δεν έχουν δηλώσει συµµετοχή σε άλλο πρόγραµµα και ότι δεν έχουν υποχρέωση
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας.
ε. Οι αναπληρωµατικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι
αποδέχονται τη συµµετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράµµατα για τις συγκεκριµένες ώρες
εκτέλεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος του φορέα και µε τους ίδιους όρους των τακτικών
εκπαιδευτών.
στ. Στην περίπτωση που εκπαιδευτές είναι δηµόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλεται παράλληλα και
η προβλεπόµενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.
10. Για κάθε ενότητα του περιεχοµένου του προγράµµατος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής µε ένα
µόνο αναπληρωτή του.
11. ∆εν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεµατολόγιο του προγράµµατος.
12. Η ∆ιεύθυνση ∆24 θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, θα αξιολογεί τα συνηµµένα
δικαιολογητικά και θα εισηγείται στο Σ.Υ.Α.Ε. την έγκριση ή την απόρριψη του προγράµµατος.
Μετά τη γνωµοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε. θα εκδίδεται υπουργική απόφαση. Η απόφαση θα αναρτάται
στην ιστοθέση του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µέσω της οποίας θα ενηµερώνονται οι φορείς ή
κατά περίπτωση θα τους αποστέλλεται µε e-mail ή fax. Σχετικές λεπτοµέρειες θα καθορισθούν
στην ερµηνευτική εγκύκλιο.
Στην περίπτωση θετικής γνωµοδότησης του Σ.Υ.Α.Ε., αλλά καθυστέρησης έκδοσης της
σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων, µετά
από σχετική έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας η οποία σε
καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπουργική απόφαση. Αντίγραφο της υπουργικής
απόφασης µε όλα τα συµπληρωµατικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των
προγραµµάτων κατατίθεται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραµµάτων έγκαιρα και
οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράµµατος στις αρµόδιες για τον έλεγχο
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως αυτές θα
προσδιοριστούν µε τη σχετική εγκύκλιο.
13. Αντικατάσταση των εγκριθέντων εκπαιδευοµένων µέχρι τον αριθµό 10 θα επιτρέπεται µέχρι 15
ηµέρες µετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του
προγράµµατος συνοδευόµενη µε όλα τα απαραίτητα παραστατικά προς τη ∆/νση ∆24, και θα
συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο της αρχικής αίτησης. Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται
στην υπηρεσία µε µία και µοναδική αίτηση. Ο αριθµός των εκπαιδευοµένων σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβεί τον αριθµό εκπαιδευοµένων της αρχικής αίτησης του προγράµµατος.
14. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράµµατα συµµετέχουν µόνον:
α. εργοδότες που η επιχείρησή τους ανήκει στην Β κατηγορία και εµπίπτουν σε µία από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 5 και 6 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε...
β. εργαζόµενοι που απασχολούνται µε πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις µε λιγότερα από 50
άτοµα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β ή Γ και οι εργαζόµενοι έχουν τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..
Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκοµένων
στην αίθουσα επιµόρφωσης µε εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.
15. Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραµµα
επιµόρφωσης µετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης έγκρισης του προγράµµατος, την
υποβολή της κατάστασης των τελικώς εκπαιδευθέντων και των πρωτοτύπων παρουσιολογίων.
Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των ΕΝΤΥΠΩΝ της εγκυκλίου.
16. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος και εντός δέκα (10) ηµερών θα αποστέλλονται στη
∆ιεύθυνση ∆24 σε γραπτή µορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική
µορφή ο κατάλογος των τελικώς εκπαιδευθέντων.
17. Οι σχετικές λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης και οι λοιπές
προϋποθέσεις, τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, το θεµατολόγιο των προγραµµάτων
επιµόρφωσης, η χορήγηση πιστοποιητικών επιµόρφωσης, ο κατάλογος των εκπαιδευθέντων, τα
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συµπληρωµατικά στοιχεία που κατατίθενται στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και
απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραµµάτων κλπ. θα προσδιορισθούν µε σχετική εγκύκλιο.
18. Στους συµµετέχοντες µε ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράµµατος θα δίνονται
αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναµο έντυπο υλικό.
19. Ο χρόνος αποχής των εργαζοµένων από την εργασία για τη παρακολούθηση των
προγραµµάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας
και για την αµοιβή τους και δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε την κανονική ετήσια άδειά τους. Οι
δαπάνες παρακολούθησης των προγραµµάτων δεν βαρύνουν σε καµία περίπτωση τους
εργαζόµενους.
20. ∆εν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραµµάτων κατά το χρονικό
διάστηµα από 22-07-2013 έως και 16-08-2013.
21. ∆εν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραµµάτων από 29-04-2013 έως και 06-05-2013.
22. Ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία διεξαγωγής της τελευταίας ηµέρας των προγραµµάτων η
20-12-2013.
Άρθρο 7 - Έλεγχος εκτέλεσης των προγραµµάτων-Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραµµάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε.
και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν οι αρµόδιες υπηρεσίες διαπιστώνονται παραβάσεις,
όσον αφορά στην εκτέλεση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας
απόφασης, τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών θα αποκλείονται από τη
συµµετοχή τους σε νέα προγράµµατα. Οι τυχόν διαπιστούµενες παραβάσεις θα αναγράφονται
στο παρουσιολόγιο και θα ενηµερώνεται άµεσα η ∆ιεύθυνση ∆24.
3. ∆εν επιτρέπεται φορείς ή πρόσωπα (εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτές κλπ.):
• να χρησιµοποιούν ως µέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζοµένων για
επιµόρφωση σε προγράµµατά τους ισχυρισµούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται µε το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή ότι οι εργοδότες είναι
υποχρεωµένοι να επιµορφωθούν ή ότι στην περίπτωση µη επιµόρφωσής τους το
Υπουργείο θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόµοιους "παραπλανητικούς" ισχυρισµούς
• να παρενοχλούν επανειληµµένα ή να ασκούν οιανδήποτε µορφής πίεση στους πολίτεςεργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
έναντι των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Εφόσον, για κάποιο φορέα ή πρόσωπο, υπάρξουν προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου σχετικές διαµαρτυρίες ή καταγγελίες πολιτών ο φορέας ή το πρόσωπο καλείται σε
παροχή εξηγήσεων σύµφωνα µε τον κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά περίπτωση θα
αποκλείεται από τη συµµετοχή του σε νέα προγράµµατα.
4. Η κλήση σε παροχή εξηγήσεων µπορεί να γίνει είτε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. είτε
από τον πρόεδρο του Σ.Υ.Α.Ε. µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης ∆24. Η επιβολή
κυρώσεων θα αφορά αποκλεισµό (µερικό ή οριστικό) από τη συµµετοχή του σε νέα
προγράµµατα. Μετά την κλήση για παροχή εξηγήσεων και µέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης
από το Σ.Υ.Α.Ε. δεν αποκλείεται η περίπτωση του προσωρινού αποκλεισµού του φορέα ή του
προσώπου από τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραµµάτων.
5. Όσοι εκπαιδευτές καταθέτουν δηλώσεις µε ψευδές περιεχόµενο θα αποκλείονται εφεξής από τη
συµµετοχή τους σε τέτοια προγράµµατα.
6. Φορείς που εκτέλεσαν προγράµµατα επιµόρφωσης εργοδοτών και εργαζοµένων κατά τα έτη
2001-2012 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων (σε γραπτή ή/και
ηλεκτρονική µορφή) θα αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε νέα προγράµµατα.
7. Οι φορείς διενέργειας των προγραµµάτων δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν ή να µεσολαβούν
για τη θεώρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού
ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί
καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική. Οµοίως σε καµία περίπτωση ο φορέας και
οι εκπαιδευτές δεν µεσολαβούν για τη διενέργεια εκτίµησης κινδύνου. Σε περίπτωση παράβασης
των περιπτώσεων αυτών κινείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 τόσο
για τον φορέα όσο και για τους εκπαιδευτές.
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8. Ο παραπάνω αποκλεισµός µπορεί κατά περίπτωση να αφορά ορισµένο χρονικό διάστηµα ή να
είναι οριστικός. Πριν την επιβολή της συγκεκριµένης κύρωσης προηγείται κλήση για παροχή
γραπτών ή και προφορικών εξηγήσεων στο Σ.Υ.Α.Ε..
Για το θέµα γνωµοδοτεί το Σ.Υ.Α.Ε. και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προεδρεύοντος
του Σ.Υ.Α.Ε.. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε 20 ηµέρες από
την κοινοποίηση της ενώπιον του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο
οποίος και αποφασίζει µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του Σ.Υ.Α.Ε..
Άρθρο 8 - Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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EΣΩTEPIKH ∆IANOMH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Yφυπουργού
Γραφείο κας Γεν. Γραµµατέως
Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Σ.ΕΠ.Ε.
Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών
Όλες τις ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου µας και του Σ.ΕΠ.Ε.
Ειδικούς Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε.
KΦ

ΠINAKAΣ ∆IANOMHΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Όλες τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.
ΓΣEE
ΣEB
ΓΣΕΒΕΕ
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Α∆Ε∆Υ
ΤEE
Ένωση Eλλήνων Xηµικών
Bιοτεχνικό Eπιµελητήριο Aθηνών
Eµπορικό και Bιοµηχανικό Eπιµελητήριο Aθηνών
Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο
ΚΕ∆ΚΕ
Π.Ο.Ε.- O.T.A.
Mέλη του Σ.Y.A.E.
Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Εργασίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)
Σύλλογο Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος
Πανελλήνιο Σύλλογο Κ.Ε.Κ.

