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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και
διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις
Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί
από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της διαβούλευσης
ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου 2015 έως 24
Νοεμβρίου 2015.
Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@psychothes.gr καθώς και στο
Fax : 2313 324375 του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπόψη κ.
Ταχματζίδου Αλεξάνδρας τηλ. : 2313 324374.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται
στις διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα Νόμων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, το οποίο
κυρώθηκε με τον Νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/ 2,6,2010).
Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας είναι
συμβουλευτικές και περιλαμβάνουν την επίβλεψη της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ειδικότερα:
 Ο Τεχνικός Ασφαλείας 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. Τις γραπτές υποδείξεις, ο Τεχνικός
Ασφαλείας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο του
Νοσοκομείου, 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.
Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε
θέματα:
1. 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 της οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας.
2. 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 της εργασίας και πρόληψης
των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους
αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη
διεύθυνση του νοσοκομείου.
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ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός

ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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,
 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών
μέσων προστασίας,
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,
να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα
αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής
παρόμοιων ατυχημάτων,
 Να
εποπτεύει
την
εκτέλεση
ασκήσεων
πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός
Ασφάλειας έχει υποχρέωση:
 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι 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,
 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των
προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
ζητήματα υγείας και ασφάλειας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η άσκηση των καθηκόντων του Τεχνικού
Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν
του ελάχιστου ορίου των ωρών απασχόλησής του.
2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας, κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι
στον εργοδότη και στους εργαζόμενους.
Ενδεχόμενη διαφωνία του με τον εργοδότη για
ζητήματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του.
Σε κάθε περίπτωση, η απόλυση του Τεχνικού
Ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί
το επιχειρησιακό απόρρητο.
Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω
προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον
αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
1. 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.),
2. 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,
3. 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.),
4. απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής
σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης
επαγγέλματος εμπειροτέχνη.
5. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την
απόκτηση απολυτηρίου ή 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 και για τους τεχνικούς της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1τουλάχιστον
οκταετή.
6. 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 δημόσιους
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΄ και δ΄
της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
7. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται
και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι
τεχνικοί ασφάλειας.
8. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη

διοίκηση του Νοσοκομείου.
9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με
πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων
(Σ.Υ.Α.Ε.), καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο
γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού
ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των
εργαζομένων και το είδος της της δραστηριότητας
της επιχείρησης. Μετά προεδρικά διατάγματα
αυτά είναι δυνατή η τροποποίηση των άρθρων 10,
12 και 13 του Ν.3850/2010.
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Η Επιτροπή σύνταξης των Τεχνικών προδιαγραφών:
1. Χανλαρίδης Χρήστος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών
2. Γλούφτση Ελένη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών

3. Κιοσέογλου Βασιλική, ΤΕ Νοσηλευτών

