Τεχνικοί Ασφαλείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β΄ & Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Σχετικά αρχεία:
- Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
- Αίτηση – Δήλωση εργοδότη για επιμόρφωση
- Απόφαση Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2018.Απόφαση Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2018.
- Εγκύκλιος εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση
εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε
επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - (ΦΕΚ Β’ 3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018".
- Κατάταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας

Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην
Β' και Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού
ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προστασίας και Πρόληψης να επιμορφωθούν και να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού
Ασφάλειας στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί
ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
- εργοδότες εφόσον 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.
- εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από
50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα
που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
- εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
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Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και ανά κατηγορία οι περιπτώσεις προσόντων αφορούν:

- ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου
ή
ή έναρξη άσκησης

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχε

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο

ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή

ή
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4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο

ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή

ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απ

- Οι εργοδότες που αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι (γνωρίζοντας ότι θα
μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός
της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης)
ή να
επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον
φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα
επιμόρφωσης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εις διπλούν.
- Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη
του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη η οποία θα
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πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.
- Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι στο
πρόσωπο του εργοδότη ή του εργαζόμενου που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις ενημερώνει τον εργοδότη που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει
οπωσδήποτε και την εισπραχθείσα τυχόν προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα
απαιτούμενα προσόντα. Απαγορεύεται στον φορέα υλοποίησης να χορηγεί σε άτομα που
δεν έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σύμφωνα με το
άρθρο 6 §12 της υπουργικής απόφασης 2928/130/2014 είναι στην ευθύνη του φορέα
υλοποίησης του προγράμματος να επιτρέψει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης
μόνο εργοδοτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης.
- Η προκαταβολή εφόσον ζητηθεί επιστρέφεται από το φορέα επιμόρφωσης 5 ημέρες
πριν την έναρξη επιμόρφωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50 € για
προγράμματα Γ κατηγορίας και το ποσό των 80 € για προγράμματα Β κατηγορίας.
- Το συνολικό ποσό που καταβάλλει ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης ο κάθε
ενδιαφερόμενος είναι το πολύ 70 € (Γ΄ κατηγορία) και 130 € (Β΄ κατηγορία) χωρίς καμία
απολύτως άλλη επιβάρυνση.

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν:

- δεν απαιτείται καμία απολύτως θεώρηση βιβλίου σχετικά με τον τεχνικό ασφάλειας
εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα ΤΑ .

- η δήλωση προς το Υπουργείο Εργασίας ότι θα αναλάβει ως τεχνικός ασφάλειας στην
επιχείρησή του γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τις επιχειρήσεις που
είναι καταχωρημένες στο σύστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται να προσκομιστεί
οποιοδήποτε έγγραφο στην επιθεώρηση εργασίας.

- εάν η επιχείρηση ανήκει στην Γ΄ κατηγορία μπορεί ο ίδιος να συντάξει την εκτίμηση
κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο φορέας διενέργειας του προγράμματος ή
οι εκπαιδευτές να μεσολαβούν για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνου.

- τα τηλέφωνα του Υπουργείου Εργασίας από τα οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
λάβει κάθε σχετική πληροφορία ή να καταγγείλει κάθε παραβίαση σχετικά με την
επιμόρφωσή του είναι: 2131516650, 2131516560, 2131516640, 2131516564
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