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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
YΡOYPΓEIO ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ  

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ  
Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

                 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

Ακινα, 15 Μαΐου 2020 
 
 

                     Aρ. πρωτ.:Δ9.18547/536 
 

 
 

 
 

Tαχ. Δ/νςθ: Σταδίου 29 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 
 

Tαχ. Kϊδικασ : 10110 AΘHNA  
 

Ρλθροφορίεσ - Τθλζφωνα: ΡΟΣ: Ωσ ο Πίνακασ Διανομήσ 
 

Α. Μοίρου:         2131516565, amoirou@ypakp.gr 
Χ. Βαςιλειάδθσ: 2131516354, chvasileiadis@ypakp.gr  

 

Η. Γαηισ:             2131516084, igazis@ypakp.gr  
 

e-mail :    asfaleiaygeia@ypakp.gr,  
 

URL :     http://www.ypakp.gr   
 

  
 

  
 

Θζμα: Προι υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εργαηομζνων και εργοδοτϊν που προβλζπει θ 
υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωςθ εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων 
τεχνικοφ αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ" (Βϋ 3001) όπωσ ιςχφει, κακϊσ και άλλων 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία, ςτο πλαίςιο των μζτρων 
πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ SARS COV-2. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου είναι θ διευκρίνιςθ των όρων υλοποίθςθσ των:  
α) προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ 
αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ Βϋ και Γϋ κατθγορίασ (υ.α. 39278/1823/25.7.2018 (Βϋ 3001) όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει), 
β) προγραμμάτων επιμόρφωςθσ Τεχνικϊν Αςφάλειασ επιπζδου ΑΕΙ –ΤΕΙ (υ.α. 131784/20.10.2003 (Βϋ1624)) 
και  
γ) προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και επανεκπαίδευςθσ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ αφαίρεςθσ-κατεδάφιςθσ 
αμιάντου και αμιαντοφχων υλικϊν (υ.α. 15616/398/31.8.2010 (Βϋ1340), υ.α. 9698/456/10.4.2014 (Βϋ894)), 

μετά τθν αναςτολι εκτζλεςθσ προγραμμάτων ςτο πλαίςιο των μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ SARS COV-2 (κ.υ.α. Δ1α/ΓΡ.οικ.16838/10.03.2020 (Βϋ 783), Γ1α/ΓΡ.οικ.24343/10.4.2020 
(Βϋ1293) και Δ1α/ΓΡ.οικ.28237/5-5-2020 (Βϋ 1699), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ και τουσ 
ειδικοφσ όρουσ λειτουργίασ των Κζντρων Δια Βίου Μάκθςθσ (ΚΔΒΜ), όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν 
εγκφκλιο υπ’ αρικμ. K1/55596/13.05.2020 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, 

Κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
 
Β. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΣΑ  ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΙΟΤ SARS COV-2 
 
Ρζραν των διατάξεων που προβλζπουν οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ για τα ωσ άνω αναφερόμενα 
προγράμματα, λαμβάνονται υπόψθ ςωρευτικά οι εξισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 
υπ’ αρικμ. K1/55596/13.05.2020 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Διά 
Βίου Μάκθςθσ, και δθ για το ςφνολο των φορζων υλοποίθςθσ προγραμμάτων: 
 

1. Σε κάκε αίκουςα διδαςκαλίασ πρζπει να τθρείται απόςταςθ ενόσ και μιςοφ (1,5) μζτρου μεταξφ των 
εκπαιδευομζνων και των εκπαιδευτικϊν. 

2. Ο ανϊτατοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά αίκουςα διδαςκαλίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15). 
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
 
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ υπθρεςίασ μασ (8.5.2020) θ αναςτολι υλοποίθςθσ προγραμμάτων λιγει ςτισ 
17.5.2020. Με τθν παροφςα εγκφκλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ  που διαμορφϊκθκαν 
λόγω τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ και προκειμζνου να απλοποιθκεί θ διαδικαςία προσ όφελοσ των 
εκπαιδευομζνων, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 
 

1. Προγράμματα που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 8454/318/17.02.2020 απόφαςη τησ υπηρεςίασ μασ και 
δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίασ τησ αναςτολήσ: 

 
Τα προγράμματα δφνανται να υλοποιθκοφν ςε νζεσ ημερομηνίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ πζραν τθσ ςχετικισ 
νομοκεςίασ επιπλζον και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, υποβάλλοντασ 
επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία, ςυμπλθρωματικά των υποβλθκζντων με τθν αρχικι αίτθςθ του προγράμματοσ, 
αποκλειςτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία υποβάλλονται από τισ 
18/5/2020 και τουλάχιςτον 5 εργάςιμεσ ημζρεσ πριν τη νζα ημερομηνία ζναρξησ του προγράμματοσ, ϊςτε 
να είναι δυνατόν να επαλθκευτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία θ ςυμμόρφωςθ με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ. Η 
αναφερόμενθ προκεςμία αντιςτοιχεί ςτθν ημερομηνία αποςτολήσ του email και δεν περιλαμβάνει τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ.  
Τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία υποβάλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ asfaleiaygeia@ypakp.gr με email 
ςτο οποίο κα αναγράφεται οπωςδιποτε ο αριθμόσ πρωτοκόλλου τησ αρχικήσ κατάθεςησ του 
προγράμματοσ. Συγκεκριμζνα, τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία περιλαμβάνουν:  
 

 Επικαιροποιθμζνο Ζντυπο Α ςε μορφι  Access και ςε μορφι pdf (με υπογραφι και ςφραγίδα). 
 Επικαιροποιθμζνο Ζντυπο Δ (αρχείο excel) με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

εγκυκλίου. Το νζο ζντυπο Δ κα πρζπει να περιλαμβάνει αποκλειςτικά εκπαιδευόμενουσ που είχαν 
ιδθ ςυμπεριλθφκεί ςτον αρχικό φάκελο όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε και όχι νζουσ εκπαιδευόμενουσ.   

 Επικαιροποιθμζνα Ζντυπα Γ1 ή/και Γ2 για τουσ εκπαιδευτζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 
 
Ειδικά το επικαιροποιθμζνο Ζντυπο Α ςε μορφι pdf, με ευκφνθ των φορζων υλοποίθςθσ, αποςτζλλεται πριν 
τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΣΕΡΕ.  
Για όςα προγράμματα δεν τθρθκεί θ ανωτζρω διαδικαςία επικαιροποίθςθσ κεωρείται ότι δεν  
υλοποιικθκαν. 
 
2. Προγράμματα που ζχουν ήδη κατατεθεί ςτην υπηρεςία μασ, μζχρι την ζκδοςη τησ παροφςασ 

εγκυκλίου, και για τα οποία δεν υφίςταται εγκριτική απόφαςη:  
 

Τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα πρόκειται να απορριφκοφν λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ τουσ με τισ νζεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  
 
3. Νζα προγράμματα προσ ζγκριςη  
 
Ιςχφουν οι διατάξεισ που προβλζπουν οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ τθσ παραγράφου Α, κακϊσ και οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται με τθν παροφςα εγκφκλιο. Η κατάκεςθ των νζων προγραμμάτων ξεκινά 
από τισ 18/5/2020. 
 
Δ. ΙΧΤ  
 
Η παροφςα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια που εφαρμόηονται τα  περιοριςτικά μζτρα ςτο πλαίςιο πρόλθψθσ και 
ελζγχου τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ SARS COV -2. 
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EΩTEPIKH ΔIANOMH: 
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο κασ. Γεν. Γραμματζωσ Εργαςίασ 
3. Γενικόσ Επικεωρθτισ ΣΕΡΕ 
4. Δ9 
5. Κ.Φ. 

Ο 
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ, ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ & ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΓΡΑΠΙΔΑ 
 

 
 
ΠINAKA ΔIANOMH 
 

1. Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
2. Ειδικοί Επικεωρθτζσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
3. Πλεσ τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Σ.ΕΡ.Ε. 
4. ΓΣEE 
5. ΣEB 
6. ΓΣΕΒΕΕ 
7. ΣΕΤΕ 
8. Ελλθνικι Συνομοςπονδία Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ 
9. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων 
10. ΑΔΕΔΥ 
11. ΤEE 
12. Ζνωςθ Ελλινων Xθμικϊν  
13. ΚΕΔΕ 
14. Ρ.Ο.Ε.- O.T.A. 
15. Mζλθ του Σ.Y.A.E. 
16. Bιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
17. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
18. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
19. Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 
20. Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο 
21. Ιατρικοφσ Συλλόγουσ  

22. Εταιρεία Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ και Ρεριβάλλοντοσ 

23. Σωματείο Ειδικευμζνων Ιατρϊν Εργαςίασ 

24. Σφλλογο Τεχνικϊν Αςφάλειασ Ελλάδοσ 
25. Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 

26. Εςωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΣ.Υ.Ρ.Ρ.) 

27. Επιχειριςεισ Αφαίρεςθσ - Κατεδάφιςθσ Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) 
28. Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ 
29. Επιςτθμονικι Ζνωςθ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ Μθχανικϊν (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
30. Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 
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