ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 260556/13-12-2005
«Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον
αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50
εργαζόμενους – Προγράμματα 2006.»

(ΦΕΚ 1775/Β/15-12-2005)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
2) Το άρθρο 13 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α)
3) Τα άρθρα 4 (παράγραφος 2 εδάφιο γ) και 6 του π.δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α)
4) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 13/15-11-2005)
5) Την

απόφαση

του

Πρωθυπουργού

αριθμ

80015/22-4-2004

«Ανάθεση

αρμοδιοτήτων

στους

Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (598/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθμ 80045/23-8-2004 (1293/Β).
6) Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:
1. Η Υπουργική απόφαση 133224/21-12-2004 " Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων
τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το
π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2005" (ΦΕΚ 1919/Β)
ισχύει και για τα προγράμματα επιμόρφωσης του έτους 2006 με τις παρακάτω τροποποιήσεις:
α. Όπου στην απόφαση αναφέρεται η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας αντικαθίσταται με την Διεύθυνση
Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας.
β. Η παράγραφος 2β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς που κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005 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 το 2003, 2004 και 2005, πρέπει πριν την
υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών
Εργασίας 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. ΚΕΚ, Επιμελητήριο κλπ.) καθώς και για τους εκπαιδευτές. Μετά τη σχετική
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης
Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας 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 την ερμηνευτική εγκύκλιο που ορίζεται με την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:
♦

Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση, 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.

♦

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 θα υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα
εκτέλεσης του προγράμματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η
δραστηριότητα της επιχείρησης του.
δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον
ημέρες) πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης
από το ΣΥΑΕ και έκδοσης της υπουργικής απόφασης. Ειδικά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
των 40 ημερών μπορεί να μειωθεί σε 25 ημέρες για τα προγράμματα που θα υποβληθούν από τους
φορείς από 2-1-2006 έως και 20-1-2006. Για τα προγράμματα που θα υποβληθούν μετά την 23-12006 ισχύει κανονικά το χρονικό διάστημα των 40 ημερών»
ε. Οι παράγραφοι 21, 22, 23 και 24 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«21. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η
20-12-2006.»
«22. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 17-4-2006 έως και 25-4-2006.»
«23. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα
από 24-7-2006 έως και 14-8-2006.»
«24. Αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων για το 2006 θα γίνονται δεκτές μετά την έκδοση της
σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου και όχι πριν την 2-1-2006.»
ζ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001,
2002, 2003, 2004 και 2005 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων (σε γραπτή
ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.»
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα 13 Δεκεμβρίου 2005

