ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Φράγκων 14, 54012 Θεσ/νίκη
Τηλ.:2310 535.640 / 524.299
Fax: 2310- 522.530 / 519.321

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ε≤6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ « Β »

Ε < 50
Ε >650

50 < Ε < 650

ΑΕΙ
(∆ίπλωµα
πολυτεχνείου ή
πτυχίο
πανεπιστηµιακ
ής σχολής)
κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε
την
παράγραφο (1)
για ΑΕΙ

ΑΕΙ ή ΤΕΙ
(∆ίπλωµα
πολυτεχνείου ή
πτυχίο
πανεπιστηµιακής
σχολής ή Πτυχίο
τεχνολογικού
εκπαιδ. Ιδρυµ.,
ΚΑΤΕΕ ή σχολών
υποµηχανικών)
κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε την
παράγραφο (1)

Ε < 20

(1) ΑΕΙ ή ΤΕΙ (∆ίπλ πολυτεχνείου και άδεια άσκησης επαγγέλµατος ΤΕΕ
ή πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής, σχετικό µε τις εγκαταστάσεις και την
παραγ. διαδικασία ή Πτυχίο TEI, ΚΑΤΕΕ ή σχολών υποµηχανικών) και µια
από τις ειδικότητες Τ.Α. του άρ.5 του Π.∆.294/1988 που προβλέπεται για
τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης
(2) Απολυτήριο τεχν. λυκείου ή µέσης τεχν. σχολής ή τεχν. επαγγ. σχολής ή
άδεια ασκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη - µε πλήρες ωράριο και
επιµόρφωση
Επιτρέπεται να αναλάβει και ο ίδιος ο Εργοδότης
εφόσον έχει τα προσόντα της παραγράφου (1)

Επιτρέπεται να αναλάβει
και ο Εργοδότης
εφόσον έχει τις
προϋποθέσεις της
παραγράφου (1) και µια
από τις ειδικάτητες Τ.Α.
του αρ.5 του
Π.∆.294/1988 που δεν
προβλέπεται για τον
κλάδο οικονοµικής
δραστηριότητας της
επιχείρησης,
µε κατάλληλη
επιµόρφωση διάρκειας
τουλάχιστο 35 ωρών

2. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ από απόκτηση (ή/και αναγνώριση) πτυχίου-απολυτηρίου
Υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου και ως ελάχιστη θεωρείται για:
Πτυχίο Α.Ε.Ι.: 2 έτη
Πτυχίο Τ.Ε.Ι.: 5 έτη
Απολυτήριο Τεχν. Λυκείου ή Μέσης Τεχν./Επαγγ. Σχολής: 8 έτη
ή 1 έτος κ 100 ώρες
ή 2 έτη κ 100 ώρες
ή 5 έτη και 100 ώρες επιµόρφωσης
επιµόρφωσης
επιµόρφωσης

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α.

«Α»
Συντελεστής
Αριθµός
ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων
απασχόλησης
Έως 500
x 3,5
501 – 1000
x 3,0
1001 – 5000
x 2,5
5001 και άνω
x 2,0

«Β»
Συντελεστής
Αριθµός
ωρών ετήσιας
Εργαζοµένων
απασχόλησης
Έως 1000
x 2,5
1001 – 5000
x 1,5
5001 και άνω
x 1,0

«Γ»
Αριθµός
Εργαζοµένων
-

Συντελεστής
ωρών ετήσιας
απασχόλησης
x

0,4

Επιτρέπεται να αναλάβει και
ο Εργοδότης εφόσον είναι
Πτυχιούχος Τεχν.Επαγ.
Εκπαιδευτηρίου ή ΙΕΚ ή
αναγνωρισµένης τεχνικής
επαγ. σχολής και το
αντικείµενο των σπουδών του
σχετίζεται µε τη
δραστηριότητα της
επιχείρησης µε κατάλληλη
επιµόρφωση διάρκειας
τουλάχιστο 35 ωρών

Ε≤3
Επιτρέπεται να αναλάβει και ο
Εργοδότης εφόσον έχει άδεια
άσκησης τεχνικού
επαγγέλµατος εµπειροτέχνη
(σχετική µε τη δραστηριότητα
της επιχείρησης) ή
αποδεδειγµένα ασκεί επί 10ετία
και πλέον την οικονοµική
δραστηριότητα που θα
αναλάβει ως Τ.Α. µε
κατάλληλη επιµόρφωση
διάρκειας τουλάχιστο 35
ωρών

Οι Ωρες Ετήσιας Απασχόλησης Τ.Α.:
∆εν µπορεί να είναι λιγότερες από
∆εν µπορεί να
τις παρακάτω:
υπερβαίνουν το όριο:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μέχρι και 20
Από 21 µέχρι και 50
Από 51 και άνω

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
25 ώρες ετησίως
50 ώρες ετησίως 1.880 ώρες ετησίως
75 ώρες ετησίως

