
1 
 

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Σύμφωνα με το οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3850/2010) 

Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, για το Γενικό Νοσοκομείο 

Γρεβενών  και τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό: 

1. α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το 

αντικείμενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή β) Πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής 

εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το        αντικείµενο σπουδών 

έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ή γ) 

Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του 

εξωτερικού ή        πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων 

Ανωτέρας Τεχνικής και        Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).  

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς 

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή. 

3.  Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα 

επιµόρφωσης σε θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, διάρκειας 

τουλάχιστον 100 ωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 22 (Ν.3850) που εκτελείται από τα 

αρµόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημοσίους οργανισμούς ή από 

εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:   

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.        

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή 

πιστοποιητικά της   αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί 

ασφάλειας. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



2 
 

Β.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και 

την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις 

γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από 

την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

 Ο τεχνικός ασφάλειας συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, 

κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 

διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης 

και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Ο τεχνικός ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 

µέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και 

µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των 

µέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων, 

ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη 

διεύθυνση της επιχείρησης. 

Β.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας 

από πλευράς   υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, να αναφέρει στον 

εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγείας και ασφάλειας, να 

προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας. 

3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσµατα   των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή 

παρόµοιων ατυχηµάτων. 

4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη 

διαπίστωση   ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην 

επιχείρηση να   τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
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να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού 

κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να συµµετέχει στην κατάρτιση και 

εφαρµογή των   προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας 

και ασφάλειας. 

3.  Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον 

εργοδότη και   άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής 

του ως τεχνικός ασφαλείας. 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον   εργοδότη και τους εργαζόµενους. Τυχόν διαφωνία του µε τον 

εργοδότη, για θέµατα της   αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού 

ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

6. Ο Τεχνικός Ασφαλείας συντάσσει τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 

(ΜΕΕΚ). Στην ΜΕΕΚ θα περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική 

εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου θα 

διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε νέα θέση εργασίας και θα καλύπτει όλους τους 

προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν 

καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στο Νοσοκομείο. 

Επειδή η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο θα 

πρέπει για τη σύνταξή της να συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη διάφορων 

ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.), ώστε να 

καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της. Η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου θα επικαιροποιείται με 

ευθύνη του Αναδόχου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο (μεταβολές σε χώρους, 

προσωπικό, μηχανήματα κ.α.), μέσα στα χρονικά όρια ισχύος της υπογραφείσας 

σύμβασης και θα φέρει τις υπογραφές του Τεχνικού Ασφαλείας και της Διοίκησης 

του Νοσοκομείου. 

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του 

Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, κατά τις 

πρωινές ώρες (7:00 έως 15:00) από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κατά τις 
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επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει 

οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα 

γίνονται σχετικές υποδείξεις. 

 

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού ανά μήνα, 
καθώς και το ωράριο απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας καθορίζονται από τις διατάξεις 
του άρθρο 21 του Ν. 3850/2010. 

Αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία που παρείχε το Τμήμα Προσωπικού του 
Νοσοκομείου μας στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το σύνολο του προσωπικού. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Α,Β,Γ) 

Α  
10 

Β  
12 

Γ  
263 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
285 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

190 ώρες 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση 

του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των 

χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, να συνεργάζονται µε την Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

3.  Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συµβουλές 

σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενηµερώνουν για κάθε σηµαντικό 

σχετικό ζήτηµα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού 

ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η 

διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
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