
 

 

 

 

          

 

          

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, 24 Ιουλίου 2020 
 
 

                     Aρ. πρωτ.:30452/Δ9.1093 
 

 
 

 
 

Tαχ. Δ/νςθ: Σταδίου 29 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 
 

Tαχ. Kϊδικασ : 10110 AΘHNA  
 

Ρλθροφορίεσ - Τθλζφωνα: ΡΟΣ: Ωσ ο Πίνακασ Διανομθσ 
 

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   
 

  
 

  
 

Θέμα: Ρρόςκετοι όροι 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. 
 
Ωσ προσ τα εν κζματι προγράμματα επιμόρφωςθσ και για όςο διάςτθμα ιςχφουν οι κανόνεσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν υπ. αρικμ.Κ1/55596/13-5-2020 του Υπουργείου Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων για μζγιςτο 
αρικμό εκπαιδευομζνων 15 ανά αίκουςα και απόςταςθ 1,5 μζτρου μεταξφ τουσ, οι οποίοι αποςκοποφν ςτθ 
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εκπαιδευομζνων από τον κορωνοϊό SARS COV-2, 
μπορεί από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ, να εφαρμόηονται τα εξισ: 
 

1. Στθν περίπτωςθ που οι πάροχοι ζχουν διακζςιμθ αίκουςα (επιπλζον τθσ δθλωκείςασ βαςικισ 
αίκουςασ) ςτον ίδιο χώρο για τθν οποία τθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 3 τθσ υ.α. 
39278/1823/2018 (Βϋ3001), δίνεται θ δυνατότθτα ζνα υποτμθμα να παρακολουκεί το πρόγραμμα 
δια ηϊςθσ με τον εκπαιδευτι και ζνα δεφτερο υποτμθμα να παρακολουκεί το πρόγραμμα 
ταυτόχρονα μζςω θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν τθλεδιαςκζψεωσ (όπωσ zoom, webex, κλπ) ςτθν 
διακζςιμθ αίκουςα του παρόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι, κεωρείται ότι το ςφνολο των 
ωφελοφμενων παρακολουκεί το πρόγραμμα δια ζώςησ. Σθμειϊνεται ότι επιτρζπεται θ εναλλαγι 
των ωφελοφμενων μεταξφ των δφο αικουςϊν, ανά θμζρα. Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ 
εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από 30 άτομα για τα προγράμματα των 10 ωρϊν 
(Γ’ κατθγορίασ) και 25 άτομα για τα προγράμματα των 35 ωρϊν (Β’ κατθγορίασ), ενϊ ειδικά για τισ 
πιςτοποιθμζνεσ από τον ΕΟΡΡΕΡ δομζσ ιςχφουν και οι ςχετικζσ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ τουσ. 
Επίςθσ, πρζπει να εξαςφαλίηεται από τον πάροχο θ δυνατότθτα ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ των 
εκπαιδευομζνων ςε όλεσ τισ αίκουςεσ, κακϊσ και ελζγχου-διαπίςτωςθσ τθσ φυςικισ παρουςίασ 
τουσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

 
2. Στθν περίπτωςθ πλιρουσ αναςτολισ των δια ηϊςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, τα εν λόγω 

προγράμματα επιμόρφωςθσ δφναται να υλοποιοφνται εξ ολοκλιρου εξ αποςτάςεωσ και 
αποκλειςτικά για το χρονικό διάςτθμα που ιςχφουν τα μζτρα αναςτολισ, με ειδικζσ προχποκζςεισ 
που κα κακοριςκοφν πριν τθν υλοποίθςθ αυτϊν. 
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Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ υ.α. 39278/1823/2018 κακϊσ και οι προβλζψεισ των ςχετικϊν 
Εγκυκλίων με αρ. πρωτ. 61591/2677/31-12-2020 και 18547/536/15-5-2020 ωσ προσ τθν υποβολι 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων για κζματα άςκθςθσ κακθκόντων τεχνικοφ 
αςφάλειασ Β’ και Γ’ κατθγορίασ, κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ υ.α. 131784/20-10-2003 ωσ προσ τθν υποβολι 
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ τεχνικϊν αςφάλειασ επιπζδου ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
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3. Γενικόσ Επικεωρθτισ ΣΕΡΕ 
4. Δ9 

5. Κ.Φ. 
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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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