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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Προς : Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 51100
Τηλέφωνο : 2462353196
Τηλεομοιότυπος : 2462353189
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο

:a.kandreviotou@grevena.pdm.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος

Η ΠΕ Γρεβενών  ενδιαφέρεται για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος», ενδεικτικού  
προϋπολογισμού 2.325,00 €.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  για τις εγκαταστάσεις της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΤΗΣΙΩ
Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ

Δαπάνη

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75 25,00 1.875,00

Κόστος Υπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.875,00

ΦΠΑ 24% 450,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.325,00 €

Σας παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία 

μέχρι τις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο του Τμήματος 

Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 421 – Τμήμα Προμηθειών-Κανδρεβιώτου Αθηνά). 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών, στον τόπο και κατά 

την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση 

δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η ανάθεση θα είναι με την πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των 

αιτούμενων ειδών.  Οι προσφορές δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 2.325,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Μαζί με την προσφορά σας θα υποβάλετε  :

1. Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να 

δηλώνετε ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας δεν βρίσκεστε σε καμία 

από τις καταστάσεις των παραγράφων  1 και 2 του άρθρου  73  του Ν. 4412/16 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη 

δημόσιας σύμβασης.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/A' 75), στην οποία να 

δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και τις αποδέχεστε 
ανεπιφύλακτα, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα.

Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  και τον καθορισμό των 

ελάχιστων ωρών ετήσιας απασχόλησης τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 

εργαζομένων στην ΠΕ Γρεβενών και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος 

ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότερος των :

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα,

β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 21-50 άτομα

γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από  50 άτομα (παρ. 
2 αρθρο. 21 Ν.3850/2010)

Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών 

εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην ΠΕ Γρεβενών και η 

κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Το Διοικητικό προσωπικό της ΠΕ Γρεβενών 

ανήκει στην Γ κατηγορία  επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για 

κάθε εργαζόμενο είναι 0,4. Το εργατοτεχνικό προσωπικό ανήκει στην Β κατηγορία  και οι 

ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5 .

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση του Τμήματος Προσωπικού-Μισθοδοσίας & 

Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού στην ΠΕ Γρεβενών υπηρετούν 102 

άτομα που ανήκουν στην Γ κατηγορία  (74 μόνιμοι & αορίστου χρόνου, 24 άτομα 8μήνων 

συμβάσεων, 3 άτομα για πρακτική και 1 άτομο Επιστημονικός σύμβουλος) και 6 άτομα 
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μόνιμοι που ανήκουν στην Β κατηγορία  και επομένως ο υπολογισμός των ωρών 

απασχόλησης ανά έτος θα είναι:

Τεχνικός Ασφαλείας : (102*0,4) +(6*2,5)=40,80+15=55,80 ώρες (ελάχιστος πραγματικός 

χρόνος ετήσιας απασχόλησης, 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα 

από 50 άτομα).

Επομένως  ο χρόνος απασχόλησης των 75 ωρών του Τεχνικού Ασφαλείας 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 λήξης της σύμβασης, αποχώρησης 

,διαθεσιμότητας, κινητικότητας κ.λ.π. θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του 

Ν.3850/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης 

ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα:

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 ΠΕ Γρεβενών, 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:

 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 
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προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του 

περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

 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 τον εργοδότη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3850/2010 προβλέπονται τα εξής:

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

 να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων,

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, 

να προτείνει       μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους

 να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας

 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

 να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων (παρ. 1 άρθρο 15 

Ν.3850/2010).

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας  ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην ΠΕ Γρεβενών  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

 να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας (παρ. 2 άρθρο 15 Ν.3850/2010).

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.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 

απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον 
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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.

5.  Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

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 
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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,

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

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).

      

Ο Προϊστάμενος 
Τμ.Προμηθειών

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης 
Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

           Ο Αντιπεριφερειάρχης

Απόστολος Τζιουβάρας Δημήτριος Ζολώτας        Αθανάσιος Φωλίνας
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