ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ
Η διαδικασία αλλαγής προγράμματος επισκέψεων Τεχνικού Ασφάλειας, παρέχει μία ευέλικτη
λειτουργικότητα τροποποίησης του προγράμματος επισκέψεων του Τεχνικού Ασφάλειας για
μεμονωμένες, έκτακτες περιπτώσεις όπου πρέπει να τροποποιηθεί η ημερομηνία ή/και το ωράριο
επισκέψεων του Τεχνικού Ασφάλειας (π.χ. ασθένεια του ΤΑ κλπ).
Η διαδικασία γίνεται από τον Εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη δήλωση του ωραρίου.
Ο εργοδότης εισέρχεται στο Σύστημα με τους κωδικούς της Επιχείρησης και επιλέγει “Αναγγελίες
Τεχνικών Ασφάλειας”.

Ακολούθως ο εργοδότης επιλέγει “Αναγγελίες Τεχνικών σε επιχειρήσεις και Υποκαταστήματα”

Επιλέγουμε το Υποκατάστημα για το οποίο θα τροποποιήσουμε αλλαγή στο πρόγραμμα
επισκέψεων του Τεχνικού Ασφάλειας π.χ. το υποκατάστημα “ΕΛΕΥΣΙΝΑ 5”.
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το ιστορικό των αναγγελιών ΤΑ στο συγκεκριμένο
υποκατάστημα και στη γραμμή της ενεργούς σύμβασης και συγκεκριμένα στο εικονίδιο στο δεξιό
μέρος της γραμμής (“προβολή”) κάνουμε διπλό κλικ.

Αφού κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο στο δεξιό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η Φόρμα της
Αναγγελίας του ΤΑ, όπως είχε γίνει στο παρελθόν.
Στο κάτω μέρος της Φόρμας εμφανίζεται ο πίνακας με το δηλωθέν πρόγραμμα επισκέψεων του ΤΑ.
Παρατηρούμε ότι μία επίσκεψη είχε δηλωθεί στις 26/3/2018 και η επόμενη στις 26/4/2018. Η
ημερομηνία που πραγματοποιούμε την αλλαγή προγράμματος είναι η 28/3/2018, δηλαδή δύο
ημέρες μετά τη πρώτη επίσκεψη του Τεχνικού Ασφάλειας.
Επιλέγουμε “Αλλαγή στο πρόγραμμα” στο κάτω μέρος της Φόρμας που εμφανίστηκε.

Εμφανίζεται το μήνυμα που φαίνεται στην παρακάτω οθόνη και επιλέγουμε “Εντάξει”.

Ανοίγει ξανά η ίδια Φόρμα, όμως παρατηρούμε ότι στον πίνακα με το πρόγραμμα επισκέψεων του
Τεχνικού Ασφάλειας μας δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουμε την επίσκεψη του Τεχνικού
Ασφάλειας που δεν έχει παρέλθει. Δηλαδή σήμερα που πραγματοποιούμε την τροποποίηση,
28/3/2018, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την επίσκεψη που έχει παρέλθει, στις 26/3/2018, αλλά
μόνο την επόμενη επίσκεψη της 26/4/2018.

Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται δίπλα στην επίσκεψη της 26/4/2018 επιλέγουμε τη νέα
ημερομηνία επίσκεψης που θα είναι την 29/4/2019.

Η επίσκεψη άλλαξε για τις 29/4/2018 με ώρα έναρξης τις 23:30 και διάρκεια επίσκεψης 1 ώρα.
Ακολούθως επιλέγουμε την ένδειξη “Αποθήκευση Αλλαγών Προγράμματος” στο κάτω μέρος της
οθόνης.

Εμφανίζεται το μήνυμα ότι “Οι αλλαγές καταχωρήθηκαν με επιτυχία”.
Επιλέγουμε “Εντάξει”.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας ενημερώνεται στον προσωπικό του λογαριασμό στη Σύστημα του ΟΠΣ
ΣΕΠΕ για την αλλαγή που πραγματοποίησε ο εργοδότης.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς στο Σύστημα.

Στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη, στο πάνω μέρος της οθόνης, ότι έχει μία ενημέρωση που
αφορά “Αλλαγή προγράμματος”.

Αν ανοίξει το μήνυμα, ενημερώνεται για την αλλαγή προγράμματος και το σύστημα τον
ενημερώνει ότι για να δει την αλλαγή πρέπει να πλοηγηθεί στο “Πρόγραμμα Επισκέψεων”.

Πράγματι, εάν ο Τεχνικός Ασφάλειας επιλέξει την προεπισκόπηση του προγράμματος για το
συγκεκριμένο υποκατάστημα, εμφανίζεται το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα επισκέψεων (η
επίσκεψη που άλλαξε από 26/4/2018 σε 29/4/2019).

Η ίδια αλλαγή φαίνεται και στην εμφάνιση του συνολικού προγράμματος του ΤΑ για τον μήνα
Απρίλιο 2018, όπου φαίνεται η νέα επίσκεψη στις 29/4/2018.

