
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                        Ηράκλειο 15/11 / 2018 

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     32/18 
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600             

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει την: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αιτείται : 
-Να εγκριθεί  η ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ συνολικού ποσού 3.214,08 €    
σε βάρος του: ΚΑ 60-6117.001 με τίτλο: 
 «Ελεύθεροι Επαγγελματίες με σύμβαση έργου μη εξαρτημένης εργασίας»  

του προϋπολογισμού έτους 2018 ,2019 και 2020 

ποσού 108,00€+ 25,92€ ΦΠΑ = 133,92€ για το  έτος 2018,  
ποσού 1.296,00€+ 311,04€ ΦΠΑ = 1.607,04€  για το  έτος 2019  
ποσού 1.188,00€+ 285,12€ ΦΠΑ = 1.473,12€  για το  έτος 2020 

 συνολικού ποσού 3.214,08 €    

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΠΟΣΟΤ ΔΑΠΑΝΗ € 
 

1. Τεχνικός ασφαλείας 

για τους 
εργαζόμενους του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
διάρκειας ενός μήνα 

108,00 24 μήνες 2.592,00 

                           ΣΥΝΟΛΟ :   2.592,00 

                            Φ.Π.Α.  24% :622,08 

                   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  :3.214,08              

 
         

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας :  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Συντελεστής Ώρες ετήσιας 



Εργαζομένων εργασίας 

Διοικητικό προσωπικό 
μόνιμο-αορίστου 
υπηρετούν 

96 0,4 38,40 

Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ  83*11/12 0,4 30,43 

Προσωπικό μέχρι 
31/7/2019 

104*9/12 0,4 31,20 

ΣΥΝΟΛΟ  -100,03- ώρες. 

To υπάρχων προσωπικό μέχρι 31/7/2019 αριθμείται με 104 όπως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα. Για την επόμενη χρονιά εκτιμάτε ότι θα προσληφθούν ανάλογο 

προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες του για όλο 

το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που εργάζεται. 

 

Κάλυψη  με υπηρεσίες Τεχνικού  Ασφαλείας σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για 

την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Γ΄ ΩΡΕΣ Ι.Ε.: 100,03ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά.  

Επομένως ο χρόνος απασχόλησης των -100,03- ωρών του Τεχνικού 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι ο μέγιστος και κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των 
εργαζομένων και των ωρών ανά εργαζόμενο. 

Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως 
προς τον αριθμό των εργαζομένων λόγω κινητικότητας κ.λ.π. θα υπάρχει 
έγγραφη ενημέρωση. 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για 
υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών του Τεχνικού ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δύναται 
να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζόμενους στο 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σε άτομα εκτός του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σύναψης σύμβασης με τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του άρθ. 23 του 
Ν. 3850/2010. 

Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών ( άρθρο 9 
παρ.1 και 2 Ν. 3850/2010). 

 

Τα κτίρια και οι υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ βρίσκονται εντός του δήμου 

Ηρακλείου και ειδικότερα: 

1 Α΄ ΚΕ.Π.Α 
Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 45 -     

ΑΝΑΛΗΨΗ 
2810- 227164 

2 Β΄ ΚΕ.Π.Α 
ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ - 

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 
2810-235540 

3 Γ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - 

ΔΕΙΛΙΝΑ 
2810-251365 

4 Δ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

61 - ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 
2810-230925 

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 2810-543957 



6 ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 - ΤΑΛΩΣ 2810-257310 

7 Ζ΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 - ΠΟΡΟΣ 2810-221135 

8 Η΄ ΚΕ.Π.Α 
ΟΛΥΜΠΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ - 

ΠΑΤΕΛΛΕΣ 
2810-235306 

9 Ι΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ 2810-254557 

10 ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 - ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΣΙΝΑΝΗ 
2810-234014 

11 ΙΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ - 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
2810-361270 

12 ΙΑ΄ ΚΕ.Π.Α ΣΟΛΩΝΟΣ 23 - ΦΟΡΤΕΤΣΑ 2810-328058 

13 Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ ΚΕ.Π.Α ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2810-232471 

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΒ ΚΕ.Π.Α ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2810-323403 

15 Κ΄ ΚΕΠΑ 
ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 - 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 
2810-361026 

16 ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΚΕ.Π.Α 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2810-274177 

17 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ΄ ΚΕ.Π.Α ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36 2810-240168 

18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2810-873000 

19 ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 2810-861286 

20 ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ 2810-791499 

21 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΗΡΕΩΣ 3-ΠΟΡΟΣ 2810-226339 

22 ΔΑΦΝΕΣ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΩΝ 2810-791110 

23 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4-

ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ 
2810300100 

 

   

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Αρμοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας 

 

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 ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
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. 
γ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
δ) Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για  κάθε κτίριο και υπηρεσία 
του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
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. 

Προσόντα τεχνικού ασφαλείας 

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ.9 του 
Ν.3144/2003 και του άρθρου 11 του Ν.3850/2010. Ειδικότερα: 
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.). 
β) 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, 



γ) 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.) 
2. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή 
πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί 
ασφάλειας. 
3. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 
4. 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.Οι ειδικότητες για την ανάθεση των καθηκόντων 
τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με τα ανωτέρω προσόντα θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σχετικό πίνακα του άρθρ. 13 του 
Ν.3850/2010 και σύμφωνα πάντα με τις δραστηριότητες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 

Ώρες εργασίας τεχνικού ασφαλείας 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου 
αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους καθορίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Κατηγορία Προσωπικού 
Αριθμός 

Εργαζομένων 
Συντελεστής 

Ώρες ετήσιας 

εργασίας 

Διοικητικό προσωπικό 
μόνιμο-αορίστου 
υπηρετούν 

96 0,4 38,40 

Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ  83*11/12 0,4 30,43 

Προσωπικό μέχρι 
31/7/2019 

104*9/12 0,4 31,20 

ΣΥΝΟΛΟ  -100,03- ώρες. 

To υπάρχων προσωπικό μέχρι 31/7/2019 αριθμείται με 104 όπως φαίνεται στον 

παραπάνω πίνακα. Για την επόμενη χρονιά εκτιμάτε ότι θα προσληφθούν ανάλογο 

προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες του για όλο 

το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που εργάζεται. 

 

 

 

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας 

 

1. Συμβουλευτικές Δράσεις 

 

1.Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και θα 
παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά 
με την ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε 
ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, (βιβλίο γραπτών υποδείξεων του τεχνικού 



ασφαλείας). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως 
των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 
 
2.Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας: 

   Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασίας του 
προσωπικού, εισαγωγής και προμήθειας μέσων και εξοπλισμού εργασίας, 
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητα ς των μέσων ατομικής 
προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της δραστηριότητας,  

   Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν από την 
εφαρμογή τους. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τη 
διεύθυνση της επιχείρησης.  
 

2. Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας 

 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός ασφαλείας:  

  Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, να αναφέρει στη Διοίκηση 
οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας , προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισής της επιβλέποντας την εφαρμογή τους,  

  Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασία ς, εφόσον 
απαιτούνται,  

  Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων ατυχημάτων.  
 
2.Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση οΤεχνικός 
ασφαλείας:  

   Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για 
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία 
τους,  

    Συμβάλει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,  
 
3.Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο.  
 

3. Πρόγραμμα εργασίας 

 

Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων (Ν. 
1586/85, Π.Δ. 17/96) αναφέρονται στην υποχρέωση της επιχείρησης να τηρεί 
τα εξής βιβλία:  

    Βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού ασφαλείας.  
Το βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση εργασίας. Ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του εργοδότη λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας.  

    Βιβλία καταγραφής ατυχημάτων.  
Βιβλίο καταγραφής εργατικών ατυχημάτων. Σ’ αυτό καταχωρούνται τα αίτια 
και η περιγραφή του ατυχήματος. Το βιβλίο πρέπει να είναι στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών που ερευνούν το ατύχημα. Τα όποια μέτρα λαμβάνονται για 



να αποφευχθεί η επανάληψη του ατυχήματος στο μέλλον καταχωρούνται στο 
προαναφερθέν βιβλίο γραπτών υποδείξεων.  
 
1.Έλεγχος επάρκειας των μέτρων ατομικής προστασίας.  
2. Εφαρμογή συστήματος περιοδικού ελέγχου των συνθηκών ασφαλείας 
εργασίας και ενημέρωσης της Διοίκησης της επιχείρησης.  
3. Σύνταξη και υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων όποτε αυτό ζητείται.  
4. Σύνταξη οδηγιών για την ασφαλή εργασία του προσωπικού.  
 
Ο Τεχνικός ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
στους χώρους  εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί 
συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την  ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο 
Νόμος.  

 
Υποχρεώσεις Εργοδότη 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 42 του Ν.3850. Οι 
παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των 
στελεχών του Τεχνικού σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, 
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. 

Λοιπά στοιχεία -Απαιτήσεις 

 

 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 του Ν.3850/2010.  
Για την ανάθεση εργασιών τεχνικού ασφαλείας και τον καθορισμό των 
ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 
εργαζομένων στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ και η κατηγορία επικινδυνότητας της 
εργασίας. 
 
Εγκαταστάσεις  - τόπος παροχής επηρειών ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Όλες οι υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (εντός Δήμου Ηρακλείου) 
 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


