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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο τεχνικός ασφάλειας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010 πρέπει να έχει τα                
παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε              
αυτή: 
● 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.), 

● 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, 

● 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.), 

● απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής           
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης            
επαγγέλματος εμπειροτέχνη. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου         
ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή,                 
για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους               
τεχνικούς της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή (παρ. 2 άρθρο 11              
Ν.3850/2010). 

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 του Ν.3850/2010 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 του άρθρου 11 του Ν.3850/2010             
μειώνεται ως εξής: 
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 
► Για Απόφοιτους ΑΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 1 έτους 
β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ ́ και δ ́ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.  
► Για Απόφοιτους ΤΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 2 ετών 

 



► Για Απόφοιτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών κ.λ.π. απαιτείται προϋπηρεσία μόνον 5            
ετών (παρ. 3 άρθρο 11 Ν.3850/2010). 
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της            
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας (παρ. 4 άρθρο 11 Ν.3850/2010).  
 

2. 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 αποτελεσματικότητας 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 προστασίας, 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 ο Τεχνικός 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 και Γιατρού εργασίας. 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 οποία 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 ΝΠΔΔ στους παρακάτω χώρους            
εργασίας συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος. 

● Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 
● Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 
● Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σουκάκου 2 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 81011 44 
● Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης, Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210            

8040496  
● 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 
● A' ΚΑΠΗ Μελισσίων  Αγ. Σαράντα 2, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8040994 
● Β΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων Σκιάθου 5, 15127 Μελίσσια, τηλ.2108100884 
● Γ' ΚΑΠΗ Μελισσίων-Καποδιστρίου 14, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6136 333 
● Δ' ΚΑΠΗ Μελισσίων Νάξου 16, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6138380 
● ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης, 25ης Μαρτίου 44, τηλ. 201 6131690 
● ΚΑΠΗ Πεντέλης Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2,  τηλ 210 8044855  
● Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων, Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210            

8032722 
 
Από τους συνολικά 43 υπαλλήλους του ΝΠΔΔ, οι τριαντα δύο (32) ανήκουν στη Γ’ κατηγορία               
επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Τ.Α ανέρχονται για κάθε               
εργαζόμενο σε 0,4(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και οι έντεκα (11) στη Β΄ κατηγορία του               
ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του Τ.Α ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5                 
(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). Με βάση το Ν. 3850/2010 άρθρο 21 παράγραφος 2 για               
τις επιχειρήσεις που απασχολούνται από 21 έως 50 άτομα ο ελάχιστος πραγματικός            
χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50) ωρών. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(1) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(2) 
(1) + (2) 

ΩΡΕΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

32 Χ 0,4ωρες =12,8 11 Χ 2,5ωρες =27,50 40,3 50 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού ασφαλείας,             
για το προσωπικό του Δήμου Πεντέλης  ανέρχεται στις πενήντα (50) ώρες. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  50 17,00 € 850,00 € 

Φ.Π.Α 24% 204,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.054,00  € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας, Τεχνικού            
Ασφαλείας και εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου».  

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

● των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
● την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
● το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
● του ΠΔ 28/80  
● την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ        

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  
● Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4171/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο             

27 του Ν.4304/2014 
● Το υπ΄αριθμ. οικ.44363/23.11.2012 του Υπ. Εσωτερικών 
● Τις διατάξεις του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29Α 19.3.2015) 

 
Άρθρο 3ο:  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον αναλυτικό            
προϋπολογισμό της μελέτης. 

 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα. 
 
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 

 



Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί              
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική             
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά             
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για              
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,            
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά            
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον             
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να               
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 Άρθρο 8: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν              
σταθερές και αμετάβλητες.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η             
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή              
και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,             
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν              
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις              
ισχύουσες διατάξεις.  
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