
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ-

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ) 

ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  

 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3850/2010 και του ΠΔ102/2020 

παρακζτουμε τισ τεχνικζσ  προδιαγραφζσ και τθν περιγραφι τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφαλείασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

(Μονάδα ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» και Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των υπθρεςιϊν 

τεχνικοφ αςφαλείασ, χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ ςτο Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» αναλφεται παρακάτω:  

Σεχνικόσ αςφαλείασ, ο οποίοσ αναλαμβάνει χρζθ τεχνικοφ αςφαλείασ με 

ςυνολικι απαςχόλθςθ 1.863,3 ϊρεσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ ζτουσ 

και ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία.  

Η προχπολογιηόμενθ ετιςια δαπάνθ υπολογίηεται για τον τεχνικό αςφαλείασ 

ςτο ποςό των 17.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.  

Θα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό 

ανάκεςθ υπθρεςίασ, με τθ διευκρίνθςθ ότι θ υποβλθκείςα προςφορά πρζπει 

να καλφπτει το ςφνολο του ζργου.  

 

Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ: 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε 

ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε 

εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο 

εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη 



δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

κέζσλ πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ 

εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο 

αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ: 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ 

πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

 Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ 

αηπρεκάησλ. 

 Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε 

δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 

ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ: 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί 

γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη άιισλ θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο 

ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία 

απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα 

ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 

 

Β.Με αφορμι τθν πρόςφατθ πανδθμία SARSCovid-19, αλλά και γενικά τον 

κίνδυνο ζκκεςθσ ςε βλαβεροφσ βιολογικοφσ παράγοντεσ των εργαηόμενων 

ςτο χώρο τθσ υγείασ, επιπρόςκετα :  



1. Ο ιατρόσ εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ και τον 

εργοδότθ, οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ 

αςφάλειασ των εργαηόμενων από τθν ζκκεςθ ι τθν πικανι ζκκεςθ τουσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

2.O γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει, δράςει, οργανϊςει, 

ςυμβουλεφςει, επιμορφϊςει, κακορίςει το πλαίςιο προςταςίασ για τα 

κζματα των βιολογικϊν κινδφνων, όπωσ περιγράφεται ςτο ΠΓ102/2020 θαη ζηα 

άξζξα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17. 

Γ. υνεργαςία τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 

 Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ 

ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Τ.Α.Ε. ι τον 

αντιπρόςωπο των εργαηομζνων. 

3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν 

ςυμβουλζσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ 

τθσ Ε.Τ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν 

για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα. 

4. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του 

τεχνικοφ αςφάλειασ ι του ιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ 

απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Ε.Τ.Α.Ε. ι ςτον εκπρόςωπο. ε 

περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι 

εργαςίασ και μόνο. 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ 

νπνία ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, 

κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο  κε ην 

ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ 

ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ 

εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην 

πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ 

αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 



 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ 

επηρείξεζε. 

 Καηαγγειία, ιχζε ή αιιαγή ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία, ε ιχζε ή ε αιιαγή 

ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο.  

 Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο , 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 

θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

 Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα 

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή 

εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

 Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ 

αζθάιεηαο  ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, 

εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο. 

 Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010. 

 Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.3850/2010. 

 

Δ. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

ΑΦΑΛΔΙΑ  

Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

1. Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 



ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Πξνζωπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.πιινγή 

επηθίλδπλωλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήηωλ 

Πξνζωπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμωηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίωλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

Τπόινηπν 

Πξνζωπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο εθηόο ηωλ 

αλαθεξνκέλωλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

  

Ιατρικό 101 15 122 238 

Νοσηλευτικό 75 3               245 323 

Παραϊατρικό 15 23 18 56 

Λοιπό 

Επιστημονικό 
0 1 4 5 

Τεχνικό 0 17 4 21 

Διοικητικό 0 0 69 69 

Βοηθητικό 0 38 33 71 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
191 97 495 783 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Σ.Α. 

αλά 

εξγαδόκελν 

3,50 2,50 0,40 
Βάσει     Ν 3850/2010, 

αρθρ.21 

ύλνιν ωξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Σ.Α. 

αλά 

θαηεγνξία 

668,50 242,50 198,00 

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 1.109,00 

 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

(ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ) 

         Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 «O ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Πξνζωπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

Πξνζωπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

Τπόινηπν 

Πξνζωπηθό πνπ 
  



1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.πιινγή 

επηθίλδπλωλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήηωλ 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμωηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίωλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

εξγάδεηαη ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο εθηόο ηωλ 

αλαθεξνκέλωλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

Ιατρικό 41 13 98 152 

Νοσηλευτικό 56 3 180 239 

Παραϊατρικό 13 25 7 45 

Λοιπό 

Επιστημονικό 
0 0 5 5 

Τεχνικό 0 19 0 19 

Διοικητικό 0 0 50 50 

Βοηθητικό 0 29 27 56 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
110 89 367 566 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

εξγαδόκελν 

3,50 2,50 0,40 
Βάσει     Ν 

3850/2010, αρθρ.21 

ύλνιν ωξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

θαηεγνξία 

385 222,5 146,8 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 
754,3 

 

Σ. 1. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

φμφωνα με τθν νομοκεςία το προςωπικό που εντάςςεται και ςτισ τρεισ 

κατθγορίεσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ) ςτο Νοςοκομείο ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» και ςτθν 

οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ςιμερα είναι 1.349 άτομα. Ο 

ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Σεχνικοφ αςφαλείασ είναι  1.863,3 ϊρεσ και 

κακορίηεται με βάςθ το άρκρο 21 του Ν. 3850/2010, ςε ςυνάρτθςθ με τον 

αρικμό εργαηομζνων και τθν κατθγορία επικινδυνότθτασ . Η παρουςία του 

Σ.Α ςτο Νοςοκομείο κρίνεται υποχρεωτικι για το χρονικό διάςτθμα 

προβλεπόμενθσ απαςχόλθςισ του.  Γενικά κα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ 

του Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988, του 

Ν. 2874/2000 και του ΠΔ102/2020. 



2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.)  

       εναλλακτικά 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ηκήκαηνο Υεκηθψλ. 

       εναλλακτικά 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Ηιεθηξνινγίαο ή Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο 

ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.) 

Απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ππνινγίδεηαη ε πξνβιεπφκελε πξνυπεξεζία, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη: 

α.    ηνπιάρηζηνλ 2εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ 

β.    ηνπιάρηζηνλ 5εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 

σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3850/2010 πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία 

ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξναλαθεξφκελε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη 

σο εμήο: 

α.    θαηά 1 έηνο γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ 

β.    θαηά 3 έηε γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ 

3. Απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο σο ηερληθνχ αζθαιείαο ζε αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο. 

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ζε ηζρχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο εηαηξίαο φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 Φχιιν ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ (παξ. Α). 

 Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 


