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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την απευθείας ανάθεση

 Τεχνικού Ασφαλείας 

• Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Μεριμνά για 

τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων  παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 

εφαρμογή  των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές 

υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 

κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται 

από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο

• Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

• Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα

- σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,

- εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών,

- προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
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- επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας

- καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και 

γενικότερα της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) ελέγχει

- την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους

- καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την 

εφαρμογή τους

- και επίσης επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων 

ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

• Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 

να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας 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 στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων 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 υγείας και ασφάλειας.
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Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη 

και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού 

ασφάλειας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 

εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 

αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Ο Δήμος Δράμας σήμερα απασχολεί σήμερα 384 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 161 εντάσσονται στην 

Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας και 223 εντάσσονται στη Γ’ Κατηγορία επικινδυνότητας.

Συνεπώς:

• Για την κατηγορία Β’ ο αριθμός των εργαζομένων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2,5 προκειμένου 

να υπολογίσουμε τις ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, δηλαδή: 161X 2,5 = 402,5 ώρες ετησίως 
(402,5/12=33,5 ώρες μηνιαίως).

• Για την κατηγορία Γ’ ο αριθμός των εργαζομένων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 προκειμένου 

να υπολογίσουμε τις ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας, δηλαδή: 223 X 0,4 = 89,2 ώρες ετησίως 
(89,2/12=7,4 ώρες μηνιαίως).

Άρα σε σύνολο 402,5(Β)+89,2(Γ)= 491,7 ώρες ετησίως για τον Τεχνικό Ασφαλείας και για τις δύο 

κατηγορίες.

Η  παροχή  των  υπηρεσιών  που προαναφέρθηκαν θα  πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας των 

εργαζομένων κατά  τακτά χρονικά:

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
(Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ)

ΩΡΕΣ/ 
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ)

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

96 Την τελευταία εργάσιμη 

Παρασκευή κάθε μήνα 7:00-

15:00
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

32 Την 1η εργάσιμη Τρίτη των 

μηνών Μαρτίου – Ιουνίου – 

Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 

7:00-15:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (ΥΠ. ΤΕΧΝ 

ΕΡΓΩΝ)

15 Την 1η εργάσιμη Δευτέρα των 

μηνών Ιουλίου – Αυγούστου- 

Σεπτέμβριου 09:00-14:00 (*3)

Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 10 Την 2η εργάσιμη Τετάρτη & 

κάθε Ιανουάριου &  Ιουλίου 

09:00-13:00 (*2)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (ΟΠ. 

ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

6.5 Την 1η εργάσιμη Πέμπτη 

κάθε Ιουλίου 

08:00-14:30

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ

40 Την 1η εργάσιμη Δευτέρα και 

Πέμπτη των μηνών 

Ιανουαρίου – Μαΐου-

Σεπτέμβριου - Νοέμβριου 

09:00-14:00 (*8)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΔΗΜ. 

ΠΑΡΚΙΓΚ)

16 Την 1η εργάσιμη Τρίτη & 

Παρασκευή κάθε Απριλίου & 

Ιουλίου

09:00-13:00 (*4)

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 168 Την τελευταία εργάσιμη 

Δευτέρα και Πέμπτη κάθε 

μήνα 08:00-15:00 (*24)

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

(HOT SPOT)-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

108 Την 2η εργάσιμη Τρίτη & 

Πέμπτη κάθε μήνα 08:00-

12:30 (*24)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 491.5

        Η Προϊσταμένη του Τμήματος              
            Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευανθία Λουκίδου
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