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Προς:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, προκειμένου για την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, είναι δυνατή η 
σύναψη συμβάσεων (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), από τους ΟΤΑ,  με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες, 
στην περίπτωση που ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης αυτής (άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του 
Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012).

Ο Δήμος Χανίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 438/2014 Απόφαση Δημάρχου, είχε 
αναθέσει σε δύο τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα: 
- στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαυρομμάτη Σοφοκλή του Θεοδώρου, 
κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, να ασκεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, 
στο σύνολο υπηρεσιών της  Δ/σης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας στις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου
β) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας
δ) Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

- και στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Παρασκάκη Διονύσιο του 
Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, να ασκεί καθήκοντα Τεχνικού  
Ασφαλείας, στο σύνολο των υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ωστόσο, οι ανωτέρω υπάλληλοι με τις υπ’ αριθμ. 54241/14-10-2020 και 52957/7-10-2020 
Υπεύθυνες Δηλώσεις τους, ζήτησαν να απαλλαγούν από τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας, 
λόγω φόρτου εργασίας και προβλημάτων υγείας.

Προσόντα τεχνικού ασφαλείας

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:
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.),
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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.),
δ) 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.
 Ο Δήμος Χανίων, ωστόσο, μπορεί να αναθέσει τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μόνο 
στις περιπτώσεις (α), (β) ή (γ), γεγονός που περιορίζει τον αριθμό υπαλλήλων, που μπορούν να 
ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Ο αριθμός των υπαλλήλων δε, περιορίζεται ακόμα περισσότερο 
από τον πίνακα του άρθρου 13 του Ν3850/2010 όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικότητες των 
τεχνικών ασφαλείας (α/α 20), βάσει της δραστηριότητας των Ο.Τ.Α:

Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.
ΑΡΙΘΜ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Εμπόριο 6

β) Μεταφορές, 
Αποθηκεύσεις,
Επικοινωνίες

7

γ)Τράπεζες και λοιπά 
Οικονομικά ιδρύματα. 
Ασφάλειες

8
20

δ) Λοιπές Υπηρεσίες 9

Πτυχιούχοι A.Ε.I.
-Μηχανολόγος Μηχανικός
-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
-Χημικός Μηχανικός
-Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
- Τμήματος Μηχανολογίας 
- Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
- Τμήματος Ενεργειακής
Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία των 
επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, οι ειδικότητες των υπαλλήλων που μπορούν να 
αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, περιορίζονται ακόμα πιο πολύ, δεδομένου ότι δεν 
έχουν προσληφθεί στο Δήμο Χανίων ούτε πτυχιούχοι ΑΕΙ με ειδικότητα Χημικού, Χημικού 
Μηχανικού, ούτε πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν 
στον Δήμο Χανίων ειδικότητες ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο σπουδών τις εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.

Στο Δήμο Χανίων υπηρετούν 8 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί εκ των οποίων 
οι δύο είναι προϊστάμενοι Τμημάτων και οι άλλοι δύο είναι οι ορισμένοι ήδη τεχνικοί ασφαλείας 
οι οποίοι αιτούνται την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα αυτά. Οι έξι από τους οκτώ 
υπαλλήλους αυτής της ειδικότητας υπηρετούν στη Δ/νση Πολεοδομίας (μοναδική στο Ν. Χανίων) 
και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που εξυπηρετεί και άλλους Δήμους του Ν. Χανίων που δεν 
διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία. Οι υπόλοιποι δύο, εκ των οποίων ο ένας προϊστάμενος, υπηρετούν 
στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας και, μεταξύ άλλων, εκπονούν 
οικονομοτεχνικές μελέτες (π.χ. καθαριότητα-σάρωση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργίας 
πράσινων σημείων και σταθμών μεταφόρτωσης, προγραμματικών συμβάσεων για την ενίσχυση 
του μηχανισμού καθαριότητας, παραλαβής και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών, 
βελτιστοποίησης δρομολογίων απορριμματοφόρων κλπ). 

Στο παρόν έγγραφο, επισυνάπτονται οι Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, 291/2015/Τμ.1, 
και 349/2016/Τμ.7, σύμφωνα με τις οποίες η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζοντας 
την ανάθεση καθηκόντων από δύο Δήμους σε υπαλλήλους ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 



και Τοπογράφων Μηχανικών, αρνήθηκε την καταβολή των σχετικών ενταλμάτων, βασιζόμενη στο 
γεγονός ότι οι σχετικές αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στους φερόμενους 
ως δικαιούχους δεν ήταν νόμιμες, καθώς στις απαριθμούμενες στο άρθρο 13 του ν. 3850/2010 
ειδικότητες του τεχνικού ασφαλείας, δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές ειδικότητες, ούτε υπήρχε η 
απαιτούμενη εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία. 

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Χανίων, λόγω σημαντικών ελλείψεων προσωπικού και 
ειδικότερα μηχανικών  ΑΕΙ/ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, έχει αιτηθεί επανειλημμένως τη 
στελέχωσή του όπως φαίνεται και από τα υπ’αριθμ. 54959/22-11-2019, 13747/23-3-2020 και 
36506/24-7-2020 έγγραφα για πρόσληψη τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ΙΔΟΧ, κλάδου ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων.

Να σημειωθεί εδώ ότι στο άρθρο 21 του Ν3850/2010, αναφέρεται και ο χρόνος 
απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας για επιχειρήσεις έως 1.000 εργαζομένους. Στον παρακάτω 
πίνακα, γίνεται φανερό ότι, ο υπάλληλος, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού 
ασφαλείας, επιβαρύνεται με μεγάλο πρόσθετο φόρτο εργασίας.

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο

Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Έως 1000 εργαζόμενοι (Β κατηγορία) 2,5
Α κατηγορία 0,4

Από τα ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι υπάρχει αδυναμία ορισμού Τεχνικού ή Τεχνικών 
Ασφαλείας από τους υπηρετούντες που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και πρέπει ο Δήμος να 
προβεί σε σύναψη σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ή 
με φυσικό πρόσωπο προκειμένου να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας. Η ανάθεση 
των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 
4412/2016, Ν. 4281/2014  κλπ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3850/2010 ο τεχνικός ασφαλείας έχει τις εξής συμβουλευτικές 
αρμοδιότητες:

1. 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. Ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 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 της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή 
τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 
τμημάτων ή τη διοίκηση του Δήμου.

Επίσης από το άρθρο 15 του Ν. 3850/2010  προβλέπονται τα εξής:

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Τέλος ο Τεχνικός Ασφαλείας συνεργάζεται με τον Γιατρό Εργασίας για την γραπτή εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου και τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των μέσων ατομικής 
προστασίας (ΚΥΑ 43726, ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019)

Ο Τεχνικός ασφαλείας θα είναι αρμόδιος για τους παρακάτω χώρους του Δημαρχείου Χανίων:



Εγκαταστάσεις Δήμου Β
Αρ. Εργαζομένων 
(Μ.Ο. ανά έτος με 

κάθε σχέση 
εργασίας)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ
Αρ. Εργαζομένων 
(Μ.Ο. ανά έτος με 

κάθε σχέση 
εργασίας)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκτιμώμενες 
ώρες ετήσιας 
απασχόλησης 

(αρ. εργαζ. Β * 0,4 
+ αρ. εργαζ. Γ * 

2,5)

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ 73100 ΕΔΡΑ -
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Α'

137 183 512,3

ΚΡΙΑΡΗ 40, ΧΑΝΙΑ 32 0 12,8

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

39 0 15,6

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ - Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΕΠ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

22 0 8,8

ΣΟΥΔΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 87 - 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

47 0 18,8

ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 13 43 112,7

ΣΟΔΥ – ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 15 142 361

ΑΡΚΑΔΙΟΥ (ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ)
 – ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ

0 3 7,5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΡΕΓΓΙΝΑ (Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ)

11 2 9,4

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΔΙΣΟΥ – 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

11 13 36,9

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΒΙΛΑ 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

17 12 36,8

ΚΕΠ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 0 2,8

ΣΥΝΟΛΟ 351 398 1.135,4

Από μια πρώτη έρευνα αγοράς εκτιμάται ότι η δαπάνη ανέρχεται σε 14.000€+ΦΠΑ ανά έτος.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΖΟΥΕ
ΓΕΖΟΥΕ ΘΕΟΔΩΡΑ
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