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Αξηζκ. Πξωη: 174594/2410
Πξνο: 1. Γξ. πληνληζηώλ
Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ
ηεο Υώξαο
2. Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Γαζώλ θαη
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ ζηηο
Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο
Υώξαο
Κνηλ.: 1. Γξ. Αλ. Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο
θαη Δλέξγεηαο
2. Γξ. Γελ. Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο
ΤΠΔΝ
3. Γξ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Γαζώλ &
Γ.Π.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο εθαξκνγήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Δθπαίδεπζε
λενεηζεξρόκελωλ Γαζεξγαηώλ
ρεη.:
Η 174579/2250/2011-2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε «Δθπαίδεπζε Νενεηζεξρνκέλωλ
Γαζεξγαηώλ» (ΦΔΚ 5474Β΄).
Μεηά ηελ δεκνζίεπζή ζην ΦΔΚ, ηεο παξαπάλσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, κε ΑΓΑ: ΦΧ7Φ4653Π8-7ΔΓ,
παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο:
Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο λενεηζεξρόκελνπ
δαζεξγάηε είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ θαηάζεζε αίηεζήο ηνπ ζε ΓΑ..Δ. λα γίλεη δόθηκν κέινο ηνπ
(ζύκθσλα θαη κε παξαηήξεζε πνιιώλ ππεξεζηώλ ε νπνία ιήθζεθε ππόςε ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηεο
ππνπξγηθήο απόθαζεο).
ηε ζπλέρεηα, ε εθπαίδεπζε ησλ Νενεηζεξρόκελσλ Γαζεξγαηώλ πεξηιακβάλεη δύν ζηάδηα:
- Σελ Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε κε επζύλε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Γαζώλ (ζηελ νπνία ππάγεηαη ε έδξα
ηνπ ΓΑ..Δ. ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξόκελνο ζα γίλεη δόθηκν κέινο)
- Σελ Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε κε επζύλε ηνπ ΓΑ..Δ. θαη κε ηελ επίβιεςε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο. Αλ
δηαπηζησζεί όηη ε πξαθηηθή εθπαίδεπζε δελ πινπνηείηαη θαλνληθά, ε δαζηθή ππεξεζία κπνξεί λα αξλεζεί
ηελ έθδνζε Βεβαίσζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε.
Μέρξη ηελ δεκηνπξγία θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, νη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ρξεζηκνπνηνύλ δηθό ηνπο, ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ Τπεύζπλν Δθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ
Τπνζέζεσλ.
Πξνζθνκίδνληαο ηηο δύν Βεβαηώζεηο, Θεσξεηηθήο θαη Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο, ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί
λα αηηεζεί ηελ απόθηεζε ηεο Βεβαίσζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε, ζύκθσλα κε ηελ 168596/1492/27-8-2018
(ΦΔΚΒ’ 3792) Τπνπξγηθή Απόθαζε.
Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά νη δαζηθέο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ζαο θαζώο θαη νη ΓΑ..Δ. ηεο
πεξηνρήο ζαο.
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Γξ. Γεκήηξηνο Βαθάιεο
πλεκκέλα ζην παξόλ:
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΟΔΙΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΓΑΔΡΓΑΣΧΝ
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΟΔΙΔΡΥΟΜΔΝΩΝ ΓΑΔΡΓΑΣΩΝ

1

Έθδνζε Απόθαζεο
Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεωλ
ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο
κε ηελ νπνία νξίδεηαη
ν ππεύζπλνο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο:
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Έθδνζε Απόθαζεο
Γηεύζπλζεο Γαζώλ
κε ηελ νπνία νξίδνληαη:

3

Η Γηεύζπλζε Γαζώλ ελεκεξώλεη
εγγξάθωο ΓΑ..Δ. θαη ΟΣΑ
α’ θαη β’ βαζκνύ:

- Γηαζέηεη εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο δαζώλ.
- πληνλίδεη, ζπλεξγάδεηαη, παξέρεη νδεγίεο θαη
ππνζηεξίδεη ηηο Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ζε επίπεδν
Γεληθήο Γηεύζπλζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
εθπαίδεπζεο.
- πιιέγεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πιηθό
εθπαίδεπζεο.
- Δλεκεξώλεη γηα θάζε ζρεηηθό ζέκα ηελ Γεληθή
Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο.
- πληνλίδεη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ζε ζπλεξγαζία κε ΓΑΔ θαη εθπαηδεπηέο θαη
ππνβάιιεη, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν, πξνηάζεηο
βειηίσζεο απηνύ.
- Μέρξη ηε δεκηνπξγία θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ζρεηηθά
κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό.
- Οη εθπαηδεπηέο θαη ν ππεύζπλνο δηεμαγσγήο ηεο
εθπαίδεπζεο.
- Κάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο
εθπαίδεπζεο.
- ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ.

ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ελέξγεηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ)
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πγθέληξωζε δηθαηνινγεηηθώλ
ελδηαθεξνκέλωλ:
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Αλάξηεζε πίλαθα κε νλόκαηα
εθπαηδεπνκέλωλ θαη εκεξνκελίεο
εθπαίδεπζεο:
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Γηεμαγωγή ηεο Θεωξεηηθήο
Δθπαίδεπζεο:

α. Αίηεζε ελδηαθέξνληνο.
β. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν Γήκν.
γ. Βεβαίσζε ΓΑ..Δ. ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν
ελδηαθεξόκελνο έρεη ππνβάιιεη αίηεζε λα γίλεη δόθηκν
κέινο ηνπ, θαη ζα γίλεη δεθηόο κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο.
δ. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο από ην
νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη ν αηηώλ έρεη ζπκπιεξώζεη ην
ν
18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
ε. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπώλ πξνζθνκίδνληαη
επηπιένλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ΓΑ..Δ., όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ.
- Σνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
εθπαίδεπζεο.
- ηελ Έδξα ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ.
- ηελ Ιζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
- Δλεκέξσζε ελδηαθεξνκέλσλ.
- Γηάξθεηαο 10 εκεξώλ εληόο ησλ κελώλ Ννέκβξηνο –
Φεβξνπάξηνο θάζε έηνπο.
- ηελ ειιεληθή γιώζζα.
- Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο.
- Μπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη εληόο ηνπ παξαπάλσ
δηαζηήκαηνο.
- ύκθσλα κε ην Πξόγξακκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο
ζρεηηθήο ΤΑ.
- Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο.
- Κάζε ελδηαθεξόκελνο πξαγκαηνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε
ζηε Γηεύζπλζε Γαζώλ ζηελ νπνία ππάγεηαη ε έδξα ηνπ
ΓΑ..Δ. πνπ ζα γίλεη δόθηκν κέινο.
- Γπλαηόηεηα θνηλήο Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο κεηαμύ
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-
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Γηεμαγωγή εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο:

-
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όκνξσλ Γηεπζύλζεσλ Γαζώλ, όηαλ νη αηηήζεηο είλαη
ιηγόηεξεο ησλ πέληε.
πλεξγαζία θαη ελεκέξσζε ηνπ ππεύζπλνπ
πξνγξάκκαηνο.
Γξαπηώο, ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Πξνθνξηθά ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.
Με θύιια πνιιαπιώλ επηινγώλ ή κε αλάπηπμεο
ζεκάησλ.
Αλάδεημε επηηπρόλησλ κε 2/3 ζσζηέο απαληήζεηο.

Απνζηνιή θαηάζηαζεο κε ηνπο
επηηπρόληεο θαη απνηπρόληεο,
ζπλνδεπόκελε από ηα θύιια ηωλ
εμεηάζεωλ από ηνλ ππεύζπλν
δηεμαγωγήο πξνγξάκκαηνο ζηελ
Γηεύζπλζε Γαζώλ
Έθδνζε Βεβαηώζεωλ Θεωξεηηθήο
Δθπαίδεπζεο ζηνπο επηηπρόληεο
Δλεκέξωζε επηηπρόληωλ θαη
απνηπρόληωλ
Δλεκέξωζε ηνπ ππεύζπλνπ
εθπαίδεπζεο

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
12
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Οη επηηπρόληεο πξνζθνκίδνπλ ηε
Βεβαίωζε Θεωξεηηθήο Δθπαίδεπζεο
ζηνλ ΓΑ..Δ. πνπ επηζπκνύλ λα
γίλνπλ δόθηκα κέιε:
Γίλνληαη δόθηκα κέιε κε απόθαζε
ηνπ Γ ηνπ ΓΑ..Δ.
Ο ΓΑ..Δ. ελεκεξώλεη εγγξάθωο ηελ
αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ γηα:

Ο ΓΑ..Δ. δηελεξγεί ηελ πξαθηηθή
εθπαίδεπζε θαη΄ εθαξκνγή
ππνρξέωζήο ηνπ ζύκθωλα κε ην
άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ. 4423/2016:

- Δληόο δύν κελώλ από ηελ απόθηεζή ηεο θαη πάλησο
κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ.

- ηα δόθηκα κέιε ηνπ.
- ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ
ζηηο εξγαζίεο ηνπ.
- Η Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην
δηάζηεκα από ηελ εγγξαθή ηνπ δόθηκνπ κέινπο έσο
ηα ηέιε Οθησβξίνπ, ηνπ ίδηνπ ή ηνπ επόκελνπ έηνπο
αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο.
- Η δηάξθεηά ηεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ
εμακήλνπ.
- Σν Πξόγξακκα πινπνηείηαη ζύκθσλα κε ην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηεο ζρεηηθήο ΤΑ.
- Ο ΓΑ..Δ. δύλαηαη λα πεξηιάβεη ζηελ εθπαίδεπζε όζα
επηπιένλ αληηθείκελα θξίλεη αλαγθαίν.
- ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη
πξνζθεθιεκέλνη επαγγεικαηίεο ζε ζπκθσλία κε ηελ
αξκόδηα δαζηθή ππεξεζία.
- Ο εθπαηδεπόκελνο ζπκκεηέρεη βνεζεηηθά ζε όιεο ηηο
εξγαζίεο ηνπ ΓΑ..Δ. ππό ηελ θαζνδήγεζε έκπεηξσλ
κειώλ ηνπ.
- Οη ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ δόθηκνπ
κέινπο θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΓΑ..Δ.
- Ο εθπαηδεπόκελνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
νδεγίεο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαζώο θαη θαιήο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.
- Σα δόθηκα κέιε αλαθέξνληαη ζην βηβιίν εκεξήζησλ
εξγαζηώλ θαη εξγαδνκέλσλ δαζεξγαηώλ θαη ζην
βηβιίν αηπρεκάησλ αλ ππάξμεη ζπκβάλ.
- Καηά ηηο εκέξεο πνπ ην δόθηκν κέινο ζπκκεηέρεη ζηηο
εξγαζίεο ηνπ, όρη ιηγόηεξεο ησλ 30, ν ΓΑ..Δ.
θαηαβάιεη ηα εκεξνκίζζηα θαη εηζθνξέο πνπ
αλαινγνύλ.
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Οη αξκόδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο
δηελεξγνύλ ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο:

Ο ΓΑ..Δ. ελεκεξώλεη εγγξάθωο θαη
αηηηνινγεκέλα ηελ αξκόδηα
Γηεύζπλζε Γαζώλ γηα ηνπο
επηηπρόληεο θαη απνηπρόληεο ηεο
πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο
Ο ΓΑ..Δ. ρνξεγεί Βεβαίωζε
Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνπο
επηηπρόληεο θαη ελεκεξώλεη ηνπο
απνηπρόληεο:
Η Γηεύζπλζε Γαζώλ ελεκεξώλεη
ζρεηηθά ηνλ ππεύζπλν εθπαίδεπζεο
Ο Νενεηζεξρόκελνο Γαζεξγάηεο
ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ απόθηεζε
Βεβαίωζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε:

- ηνπιάρηζηνλ κία θνξά γηα θάζε εθπαηδεπόκελν.
- αλ δηαπηζησζεί όηη ε δηαδηθαζία δελ ηεξείηαη ζσζηά
ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο ν ΓΑ..Δ.
- Αλ ν ΓΑ..Δ. δε ζπκκνξθσζεί ελεκεξώλεηαη ε
Δπηηξνπή Βεβαίσζεο Ιδηόηεηαο Γαζεξγάηε ηεο
Γηεύζπλζεο Γαζώλ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ΓΑ..Δ.
πεξί αδπλακίαο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο.

- ύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IV ηεο
ΤΑ.

- Δληόο ηξηκήλνπ από ηελ απόθηεζε ηεο Βεβαίσζεο
Πξαθηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ
168596/1492/27-8-2018 ππνπξγηθή απόθαζε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ





Η Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ ζα δηακνξθώζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνο ρξήζε θαη δηάζεζε ζε
όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Μέρξη ηόηε νη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ ρξεζηκνπνηνύλ δηθό ηνπο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ππεύζπλν εθπαίδεπζεο
Σν πιηθό αμηνινγείηαη θάζε ρξόλν από ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ΓΑ..Δ.
Ο ππεύζπλνο εθπαίδεπζεο ππνβάιιεη πξνηάζεηο βειηίωζεο, εθόζνλ απαηηείηαη, πξνο ηε
Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο
Η Γεληθή Γηεύζπλζε Γαζώλ θαη Γαζηθνύ Πεξηβάιινληνο αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο θαη αλαλεώλεη
ην πιηθό αλαιόγωο.
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