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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση για την 

παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες 
προϋπολογισμού 2.232,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% με τη 

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
 

καλεί 
 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει δήλωση-αίτηση ενδιαφέροντος 
έως την 4η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο 

Δημαρχείο, Τμήμα Οικονομικό, 2ος όροφος, κ. Γεωργία Ζιώγκου, 
σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 

για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 
στο Δήμο Φαρκαδόνας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 

17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με στις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις 
επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 

εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των 

περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας  
• σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή 



• σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή 

• σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή 

• συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και 

ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 

1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο 
Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 

του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού 

ασφαλείας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του. 

Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε 
ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.232,00 ευρώ πλέον  

ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθ. 14 και 15 του Ν. 3850/2010. 

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και 
συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή 

και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί 

σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το 

βιβλίο. 
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων 

λειτουργικών 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 των 

λειτουργικών διαδικασιών. 
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 

μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και 
μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την 

εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση του Δήμου. Για την 

επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει 



υποχρέωση: α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από 

πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον 
εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής 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. 
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός 

ασφάλειας έχει υποχρέωση: α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να 
τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 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 υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. 

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο. 

 
 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ.5 του 
Ν.1586/85 αντίστοιχα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3144/2003 και 

του άρθρου 11 Ν.3850/2010. 
1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, 

ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των 

εργαζομένων σε αυτή: 
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 και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). (μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός) 

β) 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.)(τμήμα μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας) 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή 
πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ της παραγράφου 1 

τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή. 



3. 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 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΄ της παραγράφου 1 κατά 
ένα έτος, 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 1 κατά 
τρία έτη. 

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν 
τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι 

είναι τεχνικοί ασφάλειας. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της 
επιχείρησης. 

6. 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 δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τα προεδρικά 
διατάγματα αυτά είναι δυνατή η τροποποίηση των άρθρων 10, 12 και 

13 του παρόντος. 
 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου 

αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους 

καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 42 του 
Νόμου 3850/02-06-2010 (ΦΕΚ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».Οι παραπάνω 
υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των στελεχών 

του Τεχνικού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Κατά τις επισκέψεις αυτές ο τεχνικός θα έχει επαφές με τον 
υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα 

συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές 
υποδείξεις. 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα 

πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους 

σύμφωνα με το άρθ. 23 Ν.3850/2010. 



Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό 

των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός 
των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία επικινδυνότητας της 

εργασίας. 
Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία 

επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας για 
κάθε εργαζόμενο είναι 0,4.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα 
ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού 

ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5. 
 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Φαρκαδόνας σήμερα είναι 142 άτομα: 
 Μόνιμοι 52 εργαζόμενοι. 

 ΙΔΑΧ 12 εργαζόμενοι. 
 συμβασιούχοι:  

60 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 

(ΟΑΕΔ) με λήξη σύμβασης 24/10/2019 έως 2/2020 
1 εργαζόμενος με λήξη σύμβασης 31/10/2019. 

17 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση, Κέντρο Κοινότητας και 
συμβασιούχοι διάρκειας 8 μηνών με λήξη 15-12-2019 

 
 

 
 

 
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

    
                   

       Σακελαρίου Ιωάννης   
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