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Προς:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δήμου Δράμας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Δέσμευση πιστώσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο 
Δράμας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α): Κύρωση 

του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 36 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α'), προβλέπεται ότι: «Στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας».

Ο εργοδότης (συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α.) προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας ή/και σε 

ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, δύναται να επιλέξει μεταξύ: 

• της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζομένους στην 

επιχείρηση ή 

• σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή 

• της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ. Υ.Π.Π.) του 

άρθρου 23 του Ν.3850/2010 ή 

• συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
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Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρου 27 του Ν. 4304/2014 προβλέπεται ότι: «Για την προαγωγή της υγείας 

και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις 

του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό 

προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. Νομίμως έχουν καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής 

υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.»

Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από 

την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010, που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων 

δίνουν τις ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις 

κατηγορίες (ή ΟΤΑ) που κατανέμονται κατά μήνα:

 β) Β Κατηγορία Επικινδυνότητας

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας
Έως 1000 2,5 0,6

γ) Γ Κατηγορία Επικινδυνότητας

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας

0,4 0,4

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: 161 X 2,5 = 402,5 ώρες 

ετησίως (402,5/12=33,5 ώρες μηνιαίως).
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• 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.

    Στο άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.3850/2010 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των 

τεχνικών ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων (ή ΟΤΑ). Μέχρι πρότινος, υπηρεσίες 

Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Δράμας παρείχε υπάλληλος του Δήμου, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων 

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασής του. 

   Από το μητρώο προσωπικού που τηρείται στο Δήμο μας προκύπτει ότι 18 υπάλληλοι, σύμφωνα με τον 

κλάδο και την ειδικότητά τους, μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, ωστόσο 

κατέθεσαν όλοι υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο 

Δράμας. 

Με την αριθμ. 108/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, καθώς και την ορθή 

επανάληψη αυτής, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Δράμας, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) για ένα έτος, έπειτα από την υποβολή τριών 

σχετικών προσφορών.

   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πιστώσεων για την 

απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Δράμας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) για ένα έτος. Το ποσό των 8.500,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2022 και το ποσό των 1.500,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2023, του Κ.Α. 00.6112.

Κωδικός CPV: 7137200-5

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευανθία Λουκίδου
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