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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Η λνκνζεζία πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνπο ΟΣΑ είλαη Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α/10) 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθαιείαο, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε άηνκα εθηφο 

επηρείξεζεο ή κε Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (ΔΞΤΠΠ).  

Δπίζεο κε ηνλ ίδην λφκν θαζνξίδνληαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ Σερληθνχ 

Αζθαιείαο, ηα πξνζφληα ηνπ θαη ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ.  

 

ην Γήκν καο εξγάδνληαη ππάιιεινη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο Β΄ θαη Γ΄ 

Καηεγνξίαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ νη απαηηνχκελεο ψξεο εξγαζίαο 

εηεζίσο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο είλαη 736,34 εηεζίωο. 

 

Δπίζεο παξαηίζεηαη Πίλαθαο κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. 

 

Με ηελ κε αξηζκ. πξση. ΓΓY/13668/15-2-2021 επηζηνιή Γεκάξρνπ 

Μπηηιήλεο αλαδεηήζεθαλ εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ, 

πνπ δχλαληαη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα Σερληθνχ Αζθαιείαο, φκσο δελ έγηλε 

απνδνρή απφ θαλέλα εξγαδφκελν, γηα απηφ ν Γήκνο Μπηηιήλεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο ζε θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ηέηνηεο εξγαζίεο. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα αθνξνχλ φινπο 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο.  

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο εθηφο απφ ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο νθείιεη 

λα δηεθπεξαηψλεη ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο κε ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο ήηνη: 
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 Γξαπηή αλάζεζε θαη απνδνρή θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο. 

 Πξφγξακκα απαζρφιεζεο Σερληθνχ Αζθαιείαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Βηβιία πνπ εθ ηνπ Νφκνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ. 

 Γηελέξγεηα εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζχληαμε ζρεηηθήο 

έθζεζεο ή θαη εθζέζεσλ (βάζεη ηνπ Π.Γ 17/97 θαη Π.Γ 159/99) φπνπ 

απαηηείηαη ππφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 Οηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ απαηηεζεί. 

 

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα 

κεηξήζεσο, πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο ζα 

είλαη ππνρξεσκέλν λα δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ κέηξεζε ππνδεηρζεί απφ 

ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο γηα θάζε έλα έηνο αλέξρεηαη ζε 8.836,08 € 

πιένλ Φ.Π.Α (24%) πνζνχ 2.120,66 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 10.956,74 € Υ 2 έηε 

= 21.913,48 € θαη ζα βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ησλ 

εηψλ 2021, 2022 θαη 2023 (γηα ην ηξέρνλ έηνο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ Κ.Α 

00.6117.0020 χςνπο 15.000,00 €). 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Μπηηιήλεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο 

αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2021 
 

  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

Η Αλαπιεξώηξηα Πξνϊζηακέλε   Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο 

Σκήκαηνο Πξνζωπηθνύ    Γλζεο Γηνηθεηηθώλ 

 

Δπκνξθία Σπξή    Δπζηξάηηνο Υξηζηνθαξήο 

 

 



4 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Ώξεο/έηνο 
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ (€) 

(ρσξίο Φ.Π.Α) 
ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(€) ρσξίο Φ.Π.Α.  
 

Παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ 

Αζθαιείαο  
736,34 12,00 8.836,08 

ύλνιν θαζαξήο αμίαο (€) γηα 2 έηε 8.836,08 Υ 2 = 17.672,16 € 
ΦΠΑ 24%  4.241,32 
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο (€) 21.913,48 

 
 

Η αλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε Γηεχζπλζε 
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρν είδνο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 
 

 
 
 

 
ΜΑΡΣΙΟ 2021 

 
  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Η Αλαπιεξώηξηα Πξνϊζηακέλε   Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο 

Σκήκαηνο Πξνζωπηθνύ    Γλζεο Γηνηθεηηθώλ 

 

Δπκνξθία Σπξή    Δπζηξάηηνο Υξηζηνθαξήο 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σερληθνχ 

Αζθαιείαο, γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 

00.6117.0020 κε ηίηιν «Ακνηβή Σερληθνύ Αζθαιείαο». Με βάζε ηε λνκνζεζία φιεο 

νη επηρεηξήζεηο (ή ΟΣΑ) εθφζνλ απαζρνινχλ έζησ θαη έλαλ εξγαδφκελν πξέπεη λα 

έρνπλ ηερληθφ αζθάιεηαο (Ν.3850/2010 άξζξν 8, παξάγξαθνη 1 θαη 2). Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 14 θαη 15 ηνπ 

Ν.3850/2010. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο είλαη ζπκβνπιεπηηθέο πξνο ηνλ εξγνδφηε, 

ελψ επίζεο ν Σερληθφο Αζθάιεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε επίβιεςεο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ν Σερληθφο Αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη 

ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο 

θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 

απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. O εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε 

ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ' απηφ ην βηβιίν, λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο, λα παξέρεη θάζε αλαγθαία βνήζεηα θαη λα 

πξνβαίλεη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ ππνδείμεσλ ηνπ. Η άζθεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

Σερληθνχ Αζθαιείαο  ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο  ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο/παξνρήο ππεξεζίαο, δηέπεηαη απφ: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.3850/2010 (ΦΔΚ 84/02.06.2010 ηεχρνο Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

 Σελ αξηζκ. 50067/28 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 3952/10.11.2017) 

 Σνπ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177/η.Α’/1985) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα 

Δξγαδνκέλωλ» 

 Σνπ Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ 177/η.Α΄/1988) «Διάρηζηνο ρξόλνο 

απαζρόιεζεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεωλ 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003639_N0000002723&ids=42504,42505
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003639_N0000002723&ids=42504,42505
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3850__10_fek_84__02-06-2010_teyxos_akyrwsh_toy_kwdika_nomwn_gia_thn_ygeia_kai_thn_asfaleia_twn_ergazomenwn/
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θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο 

θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1568/1985» 

 Σνπ Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11/η.Α’/1996) «Μέηξα γηα ηελ βειηίωζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 

ζπκκόξθωζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ 

 Σνπ Π.Γ. 159/1999 (ΦΔΚ 157/η.Α’/1999) «Μέηξα γηα ηε βειηίωζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ηωλ εξγαδνκέλωλ θιπ (ηξνπνπνίεζε Π.Γ. 

17/96)»   

 Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3144/03 (ΦΔΚ 111/η.Α’/2003) «Κνηλωληθόο 

δηάινγνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ θνηλωληθή 

πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σεο Τ.Α. 131784/2003 (ΦΔΚ 1624/Β`/5.11.2003) Δπηκφξθσζε ηερληθψλ 

αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ 

 Σεο ΚΤΑ 88555/3293/1988 "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ N.Π.Γ.Γ. θαη ησλ O.T.A." (Φ.Δ.Κ. 721/Β/1988) πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/1989. 

 Σεο αξηζκ. 43323/1983/07.08.2018 (ΦΔΚ 3509/21.08.2018 ηεχρνο Β') 

Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Κνηλσληθήο αζθάιηζεο  θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο 

 Κχξσζε ηνπ νξηζηηθνχ εηδηθνχ θαηαιφγνπ Ιαηξψλ ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 

ηνπ «Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

(Κ.Ν.Τ.Α.Δ), πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3850/2010 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» (Α’ 84) φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνπ Π.Γ. 26/27.02.2020 (ΦΔΚ 50/06.03.2020 ηεχρνο Α'). 

 Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ147/η.Α’/8-8-1206): «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγωλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) , όπωο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη». 

2. Σν αξηζ. πξση. ΤΠΔ 69521/07 (+68916)/21-1-2008 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο» 

3. Σν αξηζκ. πξση. νηθ.17707/19.05.2016  έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

«Καηαγξαθή ηαηξψλ εξγαζίαο θαη ηερληθψλ αζθαιείαο». 

4. Σελ Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ νηθ. 17859/531/11.05.2020: 

Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο π.δ. 26/2020 (ΦΔΚ Α΄ 50/06.03.2020): «Δλαξκφληζε 

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 2017/2398/EΔ, 

2019/130/ΔΔ θαη 2019/983/ΔΔ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2004/37/ΔΚ 

’’ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο ή κεηαιιαμηγφλνπο παξάγνληεο 

θαηά ηελ εξγαζία’’» (Δ.Δ. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 

225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 θαη L 164/20.06.2019) ‐  Σξνπνπνίεζε ησλ 

π.δ. 399/94 (Α΄ 221) θαη π.δ. 307/86 (Α΄ 135) » 

5. Σελ Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ νηθ. 17860/532/11.05.2020: 

Δληαίν θείκελν δηαηάμεσλ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο ή 

κεηαιιαμηγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία» – άηππε θσδηθνπνίεζε.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ 84Α΄/02.06.2010) «ζηηο 
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επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πελήληα (50) θαη άλσ εξγαδνκέλνπο, ν εξγνδφηεο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο». 

χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 1 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ «ν εξγνδφηεο δχλαηαη λα 

επηιέμεη κεηαμχ ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθαιείαο ή/θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο 

(ΔΞ.Τ.Π.Π.)». 

χκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 88555/3293/88 Κ.Τ.Α. «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.» (Φ.Δ.Κ. 721/Β/1988) πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/1989 ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

επεθηείλεηαη θαη ζην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/1988(ΦΔΚ 138/Α/1988) 

«Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν 

γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εξγαζίεο ηνπ άξζ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν.1568/85 ¨Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» θαζνξίδνληαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ 

γηαηξνχ εξγαζίαο, θαζψο θαη ην απαηηνχκελν επίπεδν γλψζεσλ ηνπ ηερληθνχ 

αζθαιείαο. Σέινο ζχκθσλα κε ην Ν.3850/2010(ΦΔΚ 84Α/2-6-2010) θπξψζεθε ν 

θψδηθαο λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Πξνζόληα Σερληθνύ Αζθαιείαο 

Όζνλ αθνξά ηα πξνζφληα ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 

11, 12 & 13 ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α’/2010), δειαδή αλαιπηηθά: 

 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΝΩΔΩΝ: ΑΔΙ ή ΣΔΙ 

 

ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ (Τπ. Δξγαζίαο, Κνηλ. Αζθ. 

& Πξφλνηαο 2456/246/29.01.2013) 

Πηπρηνχρνη ΑΔΙ: 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

Υεκηθφο  Μεραληθφο 

Υεκηθφο 

 

Πηπρηνχρνη ΣΔΙ: 

Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο 

Σκήκαηνο Ηιεθηξνινγίαο 

Σκήκαηνο Δλεξγεηαθήο Σερληθήο 

 

1)  Ο Σερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

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

αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-245624629-01-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-245624629-01-2013/
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δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), 

β) πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γ) πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ 

Αλσηέξαο  Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.), 

2) Πξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, γηα ηνπο ηερληθνχο 

ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή θαη γηα ηνπο 

ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

3) Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή απφ εμεηδηθεπκέλα 

Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε 

πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 κεηψλεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα 

έηνο, 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

4) Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή 

πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθαιείαο. 

5) Η αλάζεζε θαζεθφλησλ Σερληθνχ αζθαιείαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 
ζε Σερληθνχο Αζθαιείαο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε 
Καηαρψξηζεο δεδνκέλσλ Σερληθψλ Αζθαιείαο ηνπ ΟΠ – ΔΠΔ (ππνπξγηθή 

απφθαζε 50067/28/27.11.2017 «Ηιεθηξνληθή Βάζε θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ 
Σερληθψλ Αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο 

κέζσ ΟΠ-ΔΠΔ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Δληνινδόρνπ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ ζηνλ εξγνδφηε, ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Αλαιπηηθφηεξα νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7ν ηεο 

παξνχζαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Δληνιέα 

Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα 

νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 



9 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά – Πεξηγξαθή ππεξεζίαο 

Δηδηθφηεξα, ν ηερληθφο αζθάιεηαο :   
α) 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 γεληθφηεξα ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

β) ειέγρεη  ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δπίζεο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 
ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ 
αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε:  

 λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ηεο εξγαζίαο,  

 λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο,  
λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.  
 λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ, λα ηα αμηνινγεί θαη λα πξνηείλεη κέηξα απνηξνπήο παξφκνησλ 

αηπρεκάησλ.  
 λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε 

δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.  
 λα δηεμάγεη κεηξήζεηο ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ  

 λα ζπκκεηέρεη ζηε δηεμαγσγή ηεο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ  
 

Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη 

ππνρξέσζε:  
 λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο  
 λα ελεκεξψλεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ απνηξνπή ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

 λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.  

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία 
απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ 
εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν 

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

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ, ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε 
γξαπηήο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα αθνξνχλ φινπο ηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ, ν 

νπνίνο ηπρφλ λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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Οη ΔΞΤΠΠ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα κεηξήζεσο, 
πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ. Δπίζεο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δηελεξγήζνπλ νπνηαδήπνηε επηπιένλ κέηξεζε ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 
Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο θαη ν Σερληθφο Αζθαιείαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο. Δπίζεο, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ αληηπξφζσπν 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 

ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο 

ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα 

αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ζηνλ εθπξφζσπν. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη 

κφλν. 

Οη επηηφπηεο επηζθέςεηο θαη έιεγρνη ζα απνδεηθλχνληαη απφ παξνπζηνιφγην πνπ ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ 

ζηεγάδεηαη ζην αληίζηνηρν θηήξην. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Πξόγξακκα Δξγαζίαο 

Α) Έλαξμε θαη ηήξεζε βηβιίσλ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ εξγαδφκελσλ. Σν 

βηβιίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε ιακβάλεη ελππφγξαθε γλψζε ησλ ππνδείμεσλ ηνπ 

Σερληθνχ Αζθαιείαο. 

Β) Σήξεζε βηβιίνπ θαηαγξαθήο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. ε απηφ θαηαρσξνχληαη ηα 

αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο. Σν βηβιίν πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ πνπ εξεπλνχλ ην αηχρεκα. Σα φπνηα κέηξα ιακβάλνληαη γηα λα 

απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηνπ αηπρήκαηνο ζην κέιινλ θαηαρσξνχληαη ζην 

πξναλαθεξζέλ βηβιίν γξαπηψλ ππνδείμεσλ. 

Γ) χληαμε νδεγηψλ γηα ηελ αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ  

Γ) Έιεγρνο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο, εξγαζίαο θαη ελεκέξσζεο ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. χληαμε θαη ππνβνιή ζην Γήκν Μπηηιήλεο εθζέζεσλ φπνηε 

απηφ δεηείηαη. 

Δ) Τπφδεημε δηθαηνχρσλ εξγαδφκελσλ γηα ηελ ρνξήγεζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε θξέζθνπ γάιαθηνο. Τπφδεημε εηδψλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο αλά δηθαηνχρν ππάιιειν. 

Σ)  Δπηζθέςεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα, 

ζηνπο θάησζη ρψξνπο εξγαζίαο :  

 

Πίλαθαο 1: Υώξνη εξγαζίαο εξγαδνκέλωλ Γήκνπ 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ (Ιζφγεην-Α΄/Β’/Γ’ φξνθνη) 

Δι. Βεληδέινπ 13-17 
Μπηηιήλε 
ΣΚ 81100 

Γ/ΝΗ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ/ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Μ. Κνπληνπξά 
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Μπηηιήλε 
ΣΚ 81100 

Γ/ΝΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Δι. Βεληδέινπ 21 
Μπηηιήλε 

ΣΚ 81100 

ΑΜΑΞΟΣΑΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  
Πεξηνρή Οπηδά Λεκνλνχ 

Μπηηιήλε 
ΣΚ 81100 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
Δι. Βεληδέινπ 5 

Μπηηιήλε 
ΣΚ 81100 

ΣΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΥΔΙΟΤ-ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΜΗΣΡΩΩΝ  
ΑΡΡΔΝΩΝ 
Ίκβξνπ 2 

Μπηηιήλε 
Σ.Κ  81100 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΠΑΛΑΙΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ 
Π. Κνπληνπξηψηνπ 15 

Γ/ΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ) 

Π. Κνπληνπξηψηνπ 3    
Μπηηιήλε 
ΣΚ 81100 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ/ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Δι. Βεληδέινπ 5 
Μπηηιήλε 

ΣΚ 81100 

ΣΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΜΟΤΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1)Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κχξλεο (πιεζίνλ πάξθν Υαηδεδήκνπ) 
2)Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαιίκ Μπέε (Αδξακπηίνπ 46) 
3)Γεκνηηθφ Θέαηξν (Κνπληνπξηψηε 3) 

4)Μνπζείν Θεφθηινπ (Βαξεηά) 

ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ– ΦΑΓΔΙΑ 

Ληκάλη Δπάλσ θάιαο- Κάζηξν Μπηηιήλεο 

Γ/ΝΗ Κ.Δ.Π. 

Κσλ/πφιεσο 3 
Μπηηιήλε 

ΣΚ 81100 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Αζθιεπηνχ 34 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΘΔΝΣΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΝΗΟΤ ΛΔΒΟΤ 
(πξψελ αζιεηηθφ Γπκλάζην, Πεζκαηδφγινπ 1, Γεκνηηθφ ηάδην Μπηηιήλεο) 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ 
Α) ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ Β)  ΚΔΠ 
Αγηάζνο 

TK 81101 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ 
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Ο Σερληθφο Αζθαιείαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ ζηνπο 

αλσηέξσ ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο απηνί έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ζπκπιεξψλνληαο ζε 

εηήζηα βάζε ηελ ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιιεη ν Νφκνο. Σν δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Ν. 3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο αλέξρνληαη γηα θάζε 

εξγαδφκελν ζε 0,40. Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη νη εξγαδφκελνη 

ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο αλήθεη ζηε Β’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ Ν. 3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο 

αλέξρνληαη γηα θάζε εξγαδφκελν ζε 2,50 θαη νη ειεθηξνιφγνη ζηελ Α΄ θαηεγνξία 

επηθηλδπλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ 

Αζθαιείαο αλέξρνληαη γηα θάζε εξγαδφκελν ζε 3,5. Οη ψξεο εηήζηαο εξγαζίαο ηνπ 

Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ 

θαησηέξσ πίλαθα (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πξφβιεςε πξνζσπηθνχ) :  

 

Πίλαθαο 2: Ώξεο εξγαζίαο Σερληθνύ Αζθάιεηαο αλά έηνο 

 

ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΑΝΑ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
/12ΜΗΝΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ  

ΩΡΕ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
ΣΕΧΝΙΚΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟΙ/ΙΔΑΧ/ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ Α 3 3,5 10,5 

ΜΟΝΙΜΟΙ/ΙΔΑΧ/ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ Β 118 2,5 295 

ΜΟΝΙΜΟΙ/ΙΔΑΧ/ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ Γ 143 0,4 57,2 

ΙΔΟΧ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Γ 9 0,4 3,6 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΤ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ Β 32*(10/12) 2,5 66,7 

ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ Β 

37 
*(1/2)*(10/12) 2,5 38,54 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΟΑΕΔ  (κατά προςέγγιςη)  Γ 13*(8/12) 0,4 3,5 

Α) ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ Β)  ΚΔΠ 
Παπάδνο 

TK 81106 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 

Α) ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ  
Β) Κνηλσληθή Γνκή 

Γ) ΚΔΠ 
πθνχληα 
TK 81101 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΔΩ  ΘΔΡΜΗ 
Α) ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ Β)  ΚΔΠ 

Λ. Θεξκήο 
TK 81100 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ 
Α) ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΝΟΣΗΣΑ  
Β)  ΚΔΠ  

Πισκάξη 
TK 81200 
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ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΕΠΑ (κατά προςέγγιςη)  Γ 8 0,4 3,2 

ΑΝΣΙΡΡΗΙΕ ΤΝΕΙΔΗΗ Γ 6 0,4 2,4 

ΑΝΣΙΡΡΗΙΕ ΤΝΕΙΔΗΗ Γ 1*(9/12) 0,4 0,3 

ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Β 32*(2/12) 2,5 13,3 

ΙΔΟΧ 4ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ Β 8*(4/12) 2,5 6,7 

ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Β 47*(6/12) 2,5 58,7 

ΙΔΟΧ 4ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Β 16*(4/12) 2,5 13,3 

ΙΔΟΧ 5ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 
ΑΡΔΕΤΗ  Β 3*(5/12) 2,5 3,1 

ΙΔΟΧ 4ΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ 
ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ Β 3*(4/12) 2,5 2,5 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  (κατά 
προςέγγιςη)  Β 147*(5/12) 2,5 153 

ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  (κατά 
προςέγγιςη)  Γ 29*(5/12) 0,4 4,8 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ       736,34 

 

ε θάζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο Σερληθνχ Αζθαιείαο ν ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο 

ρξφλνο απαζρφιεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 75 σξψλ εηεζίσο γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Σξόπνο Πιεξωκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ 

θαζνξίδεηαη ζε 21.913,48 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. Η ακνηβή δχλαηαη λα θαηαβιεζεί ζπλνιηθά κε ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ή ηκεκαηηθά αλά ηξίκελν, αλάινγν κε ηελ πξφνδν ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζην Γήκν απφ ηνλ εληνινδφρν ηα λφκηκα 

παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ην λφκν. ην πνζφ ηεο ακνηβήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Η αλσηέξσ 

δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλνκηθψλ εηψλ 

2021, 2022 θαη 2023 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑ 00.6117.0020 κε ηίηιν «ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Αλωηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη 

αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη αλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο 

ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ππεξβνιηθή ζχλεζε. 

Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά 

γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 

πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, ν εληνινδφρνο νθείιεη λα 
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εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξα βίαο. Ο φξνο γηα ηελ αλσηέξσ βία εθαξκφδεηαη 

αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο 

ππεξεζίαο. ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ 

εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή 

ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

 

    ΑΡΘΡΟ 12 

Δθρώξεζε ηεο εξγαζίαο 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίην, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η έγθξηζε 

παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έλαληη ηνπ Γήκνπ ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε ¨εηο νιφθιεξνλ¨ ππεχζπλνο καδί 

κε απηφλ πνπ ηνλ ππνθαηέζηεζε. Καη΄ εμαίξεζε, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα απαιιαγεί ηεο επζχλεο ηνπ ν αλάδνρνο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, εάλ 

πάζρεη απφ ζνβαξή αζζέλεηα ε νπνία ηνλ θαζηζηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλίθαλν λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

Μαδί κε ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ 

ηξίηνπ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε.  

Μεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απεπζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε, ππνρξενχκελνο λα θαηαζέζεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

 

    ΑΡΘΡΟ 13 

Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3850/2010 θαη ηνπ Ν. 4412/16 ή πξνο ηηο 

λφκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, θαιείηαη κε εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ή ηηο εληνιέο κέζα ζε 

εχινγε πξνζεζκία, φρη πάλησο κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ.  
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ε πεξίπησζε πνπ αμηψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή 

πξνθαλψλ θηλδχλσλ, ε ηαζζφκελε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα 

εκεξψλ.  

Η εηδηθή πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηή δελ αλαηξέπνπλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Δηδηθή πξφζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξφζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή πξφζθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο.  

Ο έθπησηνο αλάδνρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαιάβεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ηελ εθηέιεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ εμακήλνπ νχηε κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 

 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2021 
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Σκήκαηνο Πξνζωπηθνύ    Γλζεο Γηνηθεηηθώλ 
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________________εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ζήκεξα. 
 
Δπηβαξύλζεηο,  Κξαηήζεηο: Η Δηαηξία καο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο 
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