
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 116/2019 
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Απιθμόρ 116
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2006 ΔΩ (Αξ. 2) ΣΟΤ 2015 

___________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 (δ) θαη (δ) ηνπ Νόκνπ 
 

 
60(Ι) ηνπ 2006 
95(Ι) ηνπ 2009 
44(Ι) ηνπ 2012 

188(Ι) ηνπ 2014 
162(Ι) ηνπ 2015 

204(Ι) ηνπ 2015. 

Η Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλσλώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη 
από ην άξζξν 14(δ) θαη (δ) ησλ πεξί ησλ Σερληηώλ Ορεκάησλ Νόκσλ ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ 
2015, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 
 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Σερληηώλ Ορεκάησλ (Δθπαηδεπηηθό 
Πξόγξακκα Σερληηώλ Ορεκάησλ θαη Δμνπζηνδόηεζε Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαληζκώλ) Γηάηαγκα ηνπ 
2019. 

Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Σερληηώλ Ορεκάησλ Νόκνπο ηνπ 2006 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015, 
όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

      (2) Όξνη, πνπ δελ απαληώληαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζε απηνύο από ην Νόκν. 

Τπνρξεσηηθή 
παξαθνινύζεζε 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. 

3.-(1) Οη ηερλίηεο νρεκάησλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Νόκν νθείινπλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 9, από 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό. 

Αλαλέσζε αδεηώλ.      (2) Με ηελ παξέιεπζε δεθανθηώ (18) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, 
αηηήζεηο γηα αλαλέσζε άδεηαο ηερλίηε νρεκάησλ παξαιακβάλνληαη από ηελ αξκόδηα αξρή, κόλν 
εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Τπνβνιή 
αηηήζεσλ. 
Παξάξηεκα Ι. 

4.-(1) Η αίηεζε εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ γίλεηαη θαηά ηνλ ηύπν ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη κε ηελ 
θαηαβνιή ηνπ λελνκηζκέλνπ ηέινπο.   

      (2) Με ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ 
λα απνδεηθλύνπλ όηη ηθαλνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 θαζώο 
θαη ηα αθόινπζα: 

  (α)  Η δηδαθηέα ύιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο· θαη 
  (β) ιεπηνκεξέο πξόγξακκα εθπαίδεπζεο κε ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα.  
      (4)  Όια ηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 

αίηεζε είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ εμνπζηνδνηείηαη θαη απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμνπζηνδόηεζήο ηνπ. 

      (5) Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη λα δεηά  από ηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό, δηεπθξηλήζεηο θαη/ή 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, πνπ αθνξνύλ ζηελ αίηεζε ηνπ. 

Πξνϋπνζέζεηο  
εμνπζηνδόηεζεο 
εθπαηδεπηηθνύ 
νξγαληζκνύ. 

5.  Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο πξέπεη - 

 

  (α)  Να είλαη πηζηνπνηεκέλν «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» από ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 

  (β)  λα δηαζέηεη ή λα έρεη πξόζβαζε ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο, πηζηνπνηεκέλεο από ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, σο «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο», 

  (γ)     εάλ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, λα δηαζέηεη ή λα 
έρεη πξόζβαζε ζε θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα δηεμαγσγή ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, 

  (δ)   λα εξγνδνηεί ή λα ζπλεξγάδεηαη κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πνπ λα πιεξνί 
ηνπιάρηζην ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

   (i) Να θαηέρνπλ δίπισκα ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο, ηξηεηνύο 
ηνπιάρηζην δηάξθεηαο ζπνπδώλ, ζηνλ θιάδν κεραλνινγηθήο κεραληθήο ή 
ειεθηξνινγηθήο κεραληθήο ή κεραληθήο απηνθηλήησλ, ή δηπιώκαηνο 
θνιιεγίνπ δηεηνύο ηνπιάρηζην δηάξθεηαο ζπνπδώλ ζηνλ θιάδν κεραληθήο 
απηνθηλήησλ,  
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(ii) λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθνύ πξνζόληνο από ηελ Αξρή 
Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, σο «Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο »· 

(iii) λα δηαζέηνπλ ηξία (3) έηε εθπαηδεπηηθή πείξα ζε ζέκαηα κεραληθήο ή 
ειεθηξνινγίαο απηνθηλήησλ· θαη 

(iv) λα έρνπλ θαιή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. 

Απόξξηςε αίηεζεο. 6. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ απνξξηθζεί νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο 
αηηηνινγνύληαη κε ζρεηηθή επηζηνιή: 

 Ννείηαη όηη, ε αξκόδηα αξρή παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ην δηθαίσκα λα εθθξάζεη ηελ 
άπνςε ηνπ γξαπηώο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο επηζηνιήο 
απόξξηςεο. 

Τπνρξεώζεηο  
εμνπζηνδνηεκέλνπ 
εθπαηδεπηηθνύ 
νξγαληζκνύ. 

7.-(1) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο -  

  (α)  Λακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαζώο θαη ησλ 
πξνζώπσλ θαη πεξηνπζίαο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο πνπ δηεμάγεηαη ην 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα,  

  (β)  ηεξεί ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία,  
  (γ)  έρεη αλαξηεκέλν, ζε πεξίνπηε ζέζε ην Πηζηνπνηεηηθό Δμνπζηνδόηεζεο Δθπαηδεπηηθνύ 

Οξγαληζκνύ, 
  (δ)  ελεκεξώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη δεηά ηελ έγθξηζε ηεο αξκόδηαο αξρήο γηα νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εμνπζηνδνηήζεθε, 
  (ε)  παξέρεη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν επηζπκεί λα ην 

παξαθνινπζήζεη, λννπκέλνπ όηη θαηέρεη άδεηα ηερλίηε νρεκάησλ:  
       Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, αξλείηαη λα επηηξέςεη ζε 

πξόζσπν λα παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ηνπ παξαρσξεί γξαπηή 
αηηηνιόγεζε, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηελ αξκόδηα αξρή. 

  (ζη)  ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή αλαθνξηθά κε ηελ νινθιήξσζε θάζε εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο, θνηλνπνηώληαο πξνο ηελ αξκόδηα αξρή νλνκαζηηθό θαηάινγν κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ηηο ώξεο παξνπζίαο εθάζηνπ. 

 
 
 
 

     (2) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 
επηηξέπνπλ ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ιεηηνπξγνύο ηεο αξκόδηαο αξρήο λα εηζέξρνληαη εληόο ησλ 
ρώξσλ ή ππνζηαηηθώλ πνπ παξέρεηαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ή δηελεξγείηαη εμέηαζε θαη λα ηνπο 
παξέρνπλ ηελ αλαγθαία βνήζεηα θαη πιεξνθόξεζε γηα λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Νόκνπ θαη ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 

ρεηηθέο εμνπζίεο 
ηεο αξκόδηαο 
αξρήο. 

8.-(1)  Γηα ζθνπνύο δηαπίζησζεο ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ παξόληνο 
Γηαηάγκαηνο, ε αξκόδηα αξρή έρεη εμνπζία - 

  (α)  Να εηζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθό ή ρώξν πνπ παξέρεηαη εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα θαη λα ειέγρεη ή επηζεσξεί νπνηνδήπνηε εμνπιηζκό, έγγξαθα ή 
εγθαηαζηάζεηο θαη 

  (β)  λα δεηά από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε 
ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα θξίλεη αλαγθαίν. 

Γηδαθηέα ύιε 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

9. Η δηδαθηέα ύιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξόληνο 
Γηαηάγκαηνο. 

Πηζηνπνηεηηθό  
παξαθνινύζεζεο 
εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. 

10.-(1) Πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ρνξεγείηαη από ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ζε πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ άδεηα ηερλίηε νρεκάησλ θαη 
έρνπλ ζπκπιεξώζεη εθπαίδεπζε δηάξθεηαο δεθαπέληε (15) σξώλ.  

       (2) Σν Πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  πεξηιακβάλεη ηα 
αθόινπζα: 

  (α)    Σνλ ηίηιν ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο 

  (β)  βεβαίσζε όηη ην πξόζσπν παξαθνινύζεζε κε επηηπρία ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, 

  (γ)  ην ινγόηππν θαη ζθξαγίδα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ, 

  (δ)  ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπαίδεπζε, 

  (ε)   ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ώξεο, 

  (ζη)  ην πεξηερόκελν ηεο εθπαίδεπζεο, 
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ΠΑ ΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
(Παξάγξαθνο 4) 

 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 
Σν πεξί ησλ Σερληηώλ Ορεκάησλ (Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Σερληηώλ Ορεκάησλ θαη Δμνπζηνδόηεζε Δθπαηδεπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ) Γηάηαγκα ηνπ 2018  
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 

 

Α1. ηοισεία εκπαιδεςηικού οπγανιζμού: 

Όλνκα: ................................................................................................................................ 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ
(1)

:..................................................... 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Δξγνδόηε ζην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
(2)

:................................ 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Δγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Φ.Π.Α: …......................................................... 

Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο: ...................................................................................... 

Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»
 (3)

:………………………… 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ...........................................................................Σ.Σ:............... 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: ..................................................................................................... 

Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  

          (ηαζεξό)                          (Κηλεηό) 

 

Α2. ηοισεία θςζικού πποζώπος, νόμιμος εκπποζώπος ηος εκπαιδεςηικού οπγανιζμού: 

Ολνκαηεπώλπκν:................................................................................................................ 

Θέζε ζηνλ νξγαληζκό: …………………………………………………………………………… 

Αξηζκόο ηαπηόηεηαο: .......................................................................................................... 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: ...................................................................................................... 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ............................................................................Σ.Σ............... 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: ..................................................................................................... 

Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  

            (ηαζεξό)                                             (Κηλεηό) 

Β. Κηήπια και εγκαηαζηάζειρ διενέπγειαρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ  

(ε πεξίπησζε πνπ ζα δειώζεηε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο Γνκέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 
ζπλεξγεία λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληίγξαθν ηεο ζειίδαο απηήο.) 

Β1. Θεωπηηικό Μέπορ - Γομέρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ  

Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»
 (4)

:……………………….. 

Γηεύζπλζε:………………… ...........................................................................Σ.Σ:............... 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: ..................................................................................................... 

Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ...............................  

  (ηαζεξό)   (Κηλεηό) 

Β2. Ππακηικό Μέπορ – ςνεπγείο (εάν εθαπμόζει) 

Γηεύζπλζε:………………… ...........................................................................Σ.Σ:............... 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: ..................................................................................................... 

Σειέθσλα: .........................................../….................................  Φαμ: ............................... 

 

  (δ)  ην όλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εθπαηδεπηή θαη πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη εθ κέξνπο 
ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ. 
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Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ζπλεξγείνπ
(5)

:  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Γ. Δξοπλιζμόρ ζςνεπγείος (εάν εθαπμόζει) 

Καηάινγνο εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ:  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Γ. ηοισεία εκπαιδεςηικού πποζωπικού 

(ε πεξίπησζε πνπ ζα δειώζεηε πεξηζζόηεξα από έλα πξόζσπα, λα ρξεζηκνπνηήζεηε αληίγξαθν ηεο ζειίδαο απηήο.) 
 
Γ1. ηοισεία επικοινωνίαρ εκπαιδεςηή 

Ολνκαηεπώλπκν: ........................................................................................................ 

Αξηζκόο ηαπηόηεηαο: ......................Αξηζκόο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ: ...…………… 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: ........................................................................................................ 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο: ......................................................................Σ.Σ................... 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: ...................................................................................................... 

Σειέθσλα: ......................................./.............................................  Φαμ: ..........................  

                             (ηαζεξό)                                    (Κηλεηό) 

Γ2. Πποζόνηα εκπαιδεςηή: 

(Ι) Πηπρίν ζηνλ θιάδν: 
(6) 

............................................................................................................................................. 

(ΙΙ) Πηζηνπνηεηηθό «Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» από Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

                                       ΝΑΙ                       ΟΥΙ (Γηαγξάςηε αλάινγα) 

(ΙΙ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πείξαο ζε ζέκαηα κεραληθήο ή ειεθηξνινγίαο απηνθηλήησλ 
……………………………………………………………………………………………………. 

(ΙΙΙ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο:  

……………………………………………………………………………………………………. 

πγθαηαηίζεκαη / δελ ζπγθαηαηίζεκαη ζηελ αλάξηεζε, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ, 
ησλ πην θάησ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθό Μεηξών ηνπ Σκήκαηνο. 

1. Ολνκαζία εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ. 

2. ηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 
Ηκεξνκελία: 

 

                                                           (Τπνγξαθή)    ………………………………..……………… 

 θξαγίδα                                              (Όλνκα) 

                                                                                                  Νόκηκνο εθπξόζσπνο 

                                                                              Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ  
                                                                               

 
Οι αιηήζειρ μποπούν να παπαδίδονηαι ζηο Απσείο ηων κενηπικών Γπαθείων ηος Σμήμαηορ ή να αποζηέλλονηαι 
ηασςδπομικώρ ζηη διεύθςνζη: 
 
«Σμήμα Ηλεκηπομησανολογικών Τπηπεζιών, 
Λεωθόπορ Αγ. Ιλαπίωνορ, Καιμακλί 
1426, Λεςκωζία, Σ.Θ 29669». 
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Να επιζςναθθούν ηα ακόλοςθα:- 

(1) Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ. 

(2) Αληίγξαθν απνδεηθηηθνύ ηεο ηειεπηαίαο πιεξσκήο εηζθνξώλ ζην Σκήκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθό «Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» 

(4) Πηζηνπνηεηηθό «Γνκή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» 

(5) Αξρηηεθηνληθό ζρέδην θάηνςεο ππνζηαηηθνύ θαηά πξνηίκεζε ζε θιίκαθα 1:100 πνπ λα θαίλνληαη νη απαηηνύκελνη 
ρώξνη. Να ππνβάιινληαη θαη θσηνγξαθίεο ηνπ ρώξνπ. 

(6) Αληίγξαθν πηζηνπνηεκέλνπ πηπρίνπ  

(7) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθήο πείξαο (βεβαίσζε από εξγνδόηε/εο, πιεξσκή θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ από 
ζρεηηθό εξγνδόηε, δειηίν πιεξσκώλ θιπ). 

 
 

Για ςπηπεζιακή σπήζη 
 

Ολνκαηεπώλπκν ιεηηνπξγνύ πνπ εμέηαζε ηελ αίηεζε:  

............................................................................................................................................. 
(Δπίζεην κε θεθαιαία)      (Όλνκα) 

Παξαηεξήζεηο:  

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ύζηαζε: Δγθξίλεηαη / Γελ εγθξίλεηαη  
(Γηαγξάςεηε όηη δελ ηζρύεη) 

Με ηνπο εμήο όξνπο/παξαηεξήζεηο:  

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................... 

 

Τπνγξαθή: ...................... Ηκεξνκελία: .......................... Αξ. εμνπζηνδόηεζεο: ................. 

 
Παξάξηεκα ΙΙ 

(Παξάγξαθνο 9) 
 

Γιδακηέα ύλη εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ 

 

1. Δηζαγσγή. 

2. Αζθάιεηα θαη Τγεία ζην ρώξν εξγαζίαο.  

3. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζσζηή δηαρείξηζε απνβιήησλ ζπλεξγείνπ. 

4. Μέηξα αζθαιείαο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε πβξηδηθώλ θαη ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. 

5. Μέηξα αζθαιείαο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε νρεκάησλ κε εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζεο. 

6. Δπηθνηλσλία κε πειάηεο, ιήςε πιεξνθνξηώλ από πειάηε – παξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ ζηνλ 
πειάηε.  

7. Τπνρξεώζεηο ηερληηώλ νρεκάησλ κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  
 
 

___________________ 

Έγηλε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2019. 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ, 

Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ,  
Δπηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 
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