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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθμό  8/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014   Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 30/04/2014 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2014 
 
Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας  
 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας».   

Ο Γ. Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα 
εξής: 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς, όπως όλοι οι οργανισμοί και εταιρίες οφείλει να έχει τεχνικό ασφαλείας. Από την ……. Έχω 
οριστεί, επειδή ούτως ή άλλως η λήψη των αναγκαίων μέτρων εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην ευθύνη και 
του γενικού διευθυντή. Αποτέλεσμα, να καθίσταμαι ο καθ ύλην υπεύθυνος και για τη λήψη των μέτρων 
ασφαλείας και για την ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος. 

Αυτό που με βάση τη νομοθεσία πρέπει να γίνει είναι η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, και με 
βάση αυτή τη μελέτη να καθοριστούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει ληφθούν να τηρούνται και να 
ελέγχονται καθώς και η επιβολή πειθαρχικών  μέτρων που θα προκαλεί η  μη εφαρμογή τους.  

Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε κάθε επίπεδο, τόσο στο διοικητικό προσωπικό 
που πχ πολλές φορές καπνίζει στο χώρο των γραφείων, ενώ απαγορεύεται, όσο και στο τεχνικό 
προσωπικό που αποφεύγει πχ. Να φορά κράνος προστασίας ή να έχει την υπόδηση και ένδυση ασφαλείας 
και το φωσφορίζον γιλέκο όταν εργάζεται. 
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Και ενώ η απόφασή μου να είμαι ο ίδιος από τη θέση του γενικού διευθυντή και τεχνικός ασφαλείας είχε ως 
στόχο να εξοικονομήσει πόρους στην επιχείρηση όσο και να λειτουργήσει παιδευτικά στο υπόλοιπο 
προσωπικό, στην πραγματικότητα είναι μια επιπλέον ευθύνη που προκαλεί πειθαρχικές και ποινικές 
διώξεις. Επίσης από την στιγμή που ο πιο ψηλά ιστάμενος στην ιεραρχία έχει την ευθύνη του τεχνικού 
ασφαλείας δεν μπορεί συγχρόνως να ελέγχει και τις πιθανές παραλήψεις ή λάθη που είναι και μια βασική 
ευθύνη της θέσης του Γ. Διευθυντή.  

Για το λόγο αυτό προτείνεται να οριστεί είτε άλλος μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς ή να ανατεθεί σε τρίτο, 
εξωτερικό συνεργάτη η αρμοδιότητα του τεχνικού ασφαλείας. 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι στο ΔΣ να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να γίνουν οι 
αναγκαίες ενέργειες που αφενός θα καλύπτουν και νομικά τη διοίκηση και θα έχουν και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των μονάδων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου.  

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Αποδέχεται την παραίτηση του Κ. Ηλία Αβραμίδη από την θέση του τεχνικού ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς, ο οποίος όμως θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του  έως τον ορισμό νέου. 

 Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί σε όλους τους μηχανικούς της υπηρεσίας οι οποίοι αποτελούν 

τους εν δυνάμει τεχνικούς ασφαλείας της επιχείρησης για τις δικές τους ενέργειες. 

 

 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 73/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

 
Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

Τσαντάκης Δημήτριος 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


