
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Αφορά την πρόσληψη δυο (2) τεχνικών ασφαλείας πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και ενός (1) τεχνικού ασφαλείας 

ημιαπασχόλησης. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

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 του 

Νοσοκομείου. Επίσης να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή 

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής (Α.Ε.Ι.) 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. 

 

2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με τουλάχιστον δύο έτη εμπειρία ως 

μηχανικός σε εγκαταστάσεις Η/Μ αντίστοιχου μεγέθους του Νοσοκομείου 

μας. 

 

3. Να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας 

και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, για την 

ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της Νοσηλευτικής 

μονάδας. 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Α.Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και 

συμβουλές, γραπτά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές 



υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας θα τις καταχωρεί και σε ειδικό βιβλίο της 

Νοσηλευτικής μονάδας, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

 

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) 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, 

β) 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 

Νοσηλευτικής μονάδας. 

 

 

Β. Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση: 

α) 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, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα 

για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων, 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού 

για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Νοσηλευτική μονάδα ο 

τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην Νοσηλευτική μονάδα να τηρούν 

τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους 



ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού 

κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

β) 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 

σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο 

όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 

 

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

ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 

διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν 

μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. 

 

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

Νοσηλευτικής μονάδας. 

 

 

Γ. Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την 

εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς 

ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 

αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός 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 ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις 

απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και μόνο. 

 

 



Δ. Τήρηση δελτίων παρουσίας και υποβολής αυτών στις αρμόδιες αρχές 

Οι τεχνικοί ασφάλειας οφείλουν να τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας 

κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε 

Νοσηλευτική μονάδα, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην 

αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω 

Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Η επιμόρφωση των τεχνικών ασφάλειας που παρέχεται από τους φορείς 

που ορίζονται εκάστοτε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850 στις 02-06-

2010 ΦΕΚ 84Α, διενεργείται και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 

Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), (άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1991−1992), καθώς και από τα 

διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης, βάσει του άρθρου 17 του ν. 2224/1994 

(ΦΕΚ 112 Α΄). 

2. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία, για την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών με έγκριση της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση 

εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την 

κανονική ετήσια άδειά τους. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις 

σχετικές διατάξεις του Ν.3850 στις 02-06-2010 ΦΕΚ 84Α. 

 


