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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Παροχή Υπηρεσιών αφορά τη διάθεση από τον Ανάδοχο ειδικευμένου φυλακτικού προσω-

πικού (security), προκειμένου να διασφαλιστεί η φύλαξη των εγκαταστάσεων, των περιου-

σιακών στοιχείων, στελεχών και προσωπικού της Εταιρείας από εισβολή τρίτων, ο αυστηρός 

έλεγχος των εισερχομένων στην Εταιρεία, ο εντοπισμός υπόπτων περιφερόμενων εξωτερικά 

και εσωτερικά της Εταιρείας και γενικά η προστασία από ενέργειες που ενδεχομένως να δια-

ταράξουν την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. 

Εάν για την ασφάλεια της Παροχής Υπηρεσιών ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Ε-

ταιρείας ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίες που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες 

Υπηρεσίες, Δήμοι και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κ.τ.λ.) είναι αναγκαία, κατά την 

κρίση της Εταιρείας, ή νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αρ-

γίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά από σχετική εντολή, να την πραγμα-

τοποιεί χωρίς αντίρρηση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά  Ημερολόγιο του Έργου. Το Ημερολό-

γιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, σε βιβλίο με αριθμημένα 

φύλλα. Στο τέλος της ημέρας θα υπογράφεται από τον φύλακα και από τον προϊστάμενο της 

Μονάδας και θα παραμένει στην Υπηρεσία. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΚΟΠΟΣ  

Για την υλοποίηση της παραπάνω απαίτησης η αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Οργάνωσης, 

Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Διαμαντοπούλου 10, Τ.Κ. 11743, προχώρησε στη διαμόρφωση της παρακάτω 

Παροχής Υπηρεσιών: 

 

 Παροχή Υπηρεσιών :  

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Φύλαξη Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Αποθηκών     

       

3.    Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών 

Οι εργασίες τις οποίες θα κληθεί ο Ανάδοχος να παράσχει στις κάτωθι εγκαταστάσεις         

προσδιορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω. 

Οι φύλακες θα εκπαιδευθούν με ευθύνη  του ΔΕΔΗΗΕ, προκειμένου να παρακολουθούν και 

να ελέγχουν την καλή λειτουργία των υποδομών του και να επεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή 

για την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων, σύμφωνα με οδηγίες που θα έχουν λάβει. 

 

Το Φυσικό αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών αφορά την φύλαξη: 

 



 
 

α) Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  23 

 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του 

κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 – 20:30. 
 

β) Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  47 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του 

κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 –20:30.  

 

γ) Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  24 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του 

κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 –20:30. 

 

 
δ) Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  49 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του 

κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 –20:30. 

 

 
                                                ε) Υποσταθμός Σπάτων 

Ο Υ/Σ απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 από 

εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύ-

λαξη του κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 14:00-22:00 και 22:00-06:00.  

 

 



 
στ) Αποθήκες Ασπροπύργου ΔΠΑ (Λ. Νάτο 20,Καλιστήρι) 

Η Αποθήκη απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύ-

λαξη των Αποθηκών.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 14:00-22:00 και 22:00-06:00. 

 

 

 
ζ) Αποθήκες Ασπροπύργου ΔΠΝ (Λ. Νάτο 20,Καλιστήρι) 

Η Αποθήκη απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 12ωρη  νυ-

κτερινή φύλαξη των Αποθηκών.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  18:30 –06:30  

 

 

 

η) Σχολές Άνοιξης (Άνοιξη Αττικής) 

Ο χώρος των Σχολών απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 

15.10.2017 από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 16ωρη  φύ-

λαξη.  
 

θ)  Κτήριο ΔΠΑ/ΤΑΛΔ (3ης Σεπτεμβρίου 111) 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για εννέα μήνες από 16.01.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - Οκτάωρη (8 ώ-

ρες) νυκτερινή φύλαξη, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  22:00 έως 6:00 

 

 

 

ι)  Κτήριο Περιοχής Αθήνας (οδός Αγησιλάου)   

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - Δεκάωρη (10 

ώρες) φύλαξη (07:00 έως 17:00) πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (εργάσιμες κάθε μήνα) 

και Οκτάωρη (8 ώρες) φύλαξη (πρωί 07:00 έως 15:00) Σαββατοκύριακα και αργίες.     
 

 

 



 
ια) Κτήριο Πρακτορείου Κεραμικού (οδός Μυλλέρου) 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 10ωρη  φύλαξη του 

κτηρίου (κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  07:00 – 17:00. 
 

 

ιβ) Κτήριο ΔΠΑ (οδός Αριστείδου 5) 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύ-

λαξη του κτηρίου.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 14:00-22:00 και 22:00-06:00. 
 

 

ιγ) Κτήριο ΔΟΑΕΣΜ (οδός Διαμαντοπούλου 10) 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως Παρασκευή - για 12ωρη  φύλαξη.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  07:00 – 19:00. 
 

 

ιδ) Κτήριο ΔΠΝ (Λ. Συγγρού 112) 

Το κτήριο απαιτείται να φυλάσσεται για πεντέμισι μήνες από 1.05.2017 έως 15.10.2017 

από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως  εξής:   

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - Δεκατετράωρη (14 ώρες) φύλαξη (07:00 έως 21:00) 

πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (εργάσιμες κάθε μήνα) και Οκτάωρη (8 ώρες) φύλαξη (πρωί 

07:00 έως 15:00) Σάββατα. 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργα-

ζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Ειδικότερα να τηρεί τις δια-

τάξεις του Άρθρου 68 του Νόμου 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ/Α/115) και τις διατάξεις 

του Άρθρου 22 του Νόμου 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ/Α/88). 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλε-

ται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 



 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

5.1 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ : 

• Ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των προσερχόμενων στα κτήρια ή τις εγκαταστάσεις ε-

πισκεπτών και καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο ή την ημερήσια κατάσταση επισκεπτών τον 

Α.Δ.Τ., το χώρο επίσκεψης, την ώρα εισόδου και εξόδου και τους χορηγεί την ειδική 

κάρτα εισόδου επισκέπτη, με την υποχρέωση να τη φέρουν σε εμφανές σημείο καθ’ όλη 

τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της Εταιρείας. 

      Στην περίπτωση που οι επισκέπτες φέρουν μαζί τους δέματα, σάκους, τσάντες κ.τ.λ. 

ελέγχει το περιεχόμενό τους. Εάν ο επισκέπτης αρνηθεί τον έλεγχο, ειδοποιεί τον άμεσο 

προϊστάμενό του. 

     Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα, ήπιους τόνους και ευγένεια. Πριν από 

την είσοδο του επισκέπτη σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό χώρο, θα ειδοποιεί το μισθωτό 

προς τον οποίο η επίσκεψη και θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη ραντεβού ή ότι η επίσκεψη 

είναι δεκτή, άλλως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. 

• Δεν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους εργασίας μικροπωλητών, πλασιέ και γενικά σε 

κάθε άτομο που θέλει να εισέλθει για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων. 

• Δεν επιτρέπει την αδικαιολόγητη παραμονή ατόμων στους χώρους απασχόλησης του 

φυλακτικού προσωπικού. 

• Δεν επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και κρατά 

προς φύλαξη τυχόν φωτογραφική μηχανή του επισκέπτη μέχρι την αποχώρησή του, ε-

κτός και εάν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια, γεγονός που οφείλει να διαπιστώσει, μέ-

σω του Προϊσταμένου του. 

 

5.2 ΟΧΗΜΑΤΑ : 

• Δεν επιτρέπει την παραμονή στους χώρους στάθμευσης των κτηρίων και  την είσοδο 

στις εγκαταστάσεις όλων των ιδιωτικών αυτοκινήτων (προσωπικού, επισκεπτών, εργο-

λάβων), εκτός και εάν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια (π.χ. για παράδοση ή παραλαβή 

υλικού) και πάντα παρουσία υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ ή πρόκειται για επίσημους επισκέπτες 

και πάντα με εντολή και ευθύνη των προϊσταμένων του και ελέγχει τους εσωτερικούς 

χώρους των αυτοκινήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις (πορτμπαγκάζ, καρότσες 

κ.τ.λ.). 

• Διενεργεί διακριτικούς ελέγχους σε όλα τα σταθμευμένα πλησίον των εγκαταστάσεων 

της Εταιρείας αυτοκίνητα. 

 

5.3 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ : 

• Διενεργεί συνεχείς ελέγχους – περιπολίες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 

περίμετρο των κτηρίων και εγκαταστάσεων, στους χώρους εργασίας, κοινόχρηστους 

χώρους ιδιαιτέρως δε σε χώρους από τους οποίους είναι δυνατή η ανορθόδοξη είσοδος 

στα κτήρια (π.χ. παράθυρα ισογείων, κλιμακοστασίων, πόρτες ταρατσών κ.τ.λ.). 



 
• Όταν διενεργεί νυκτερινή περιπολία, κρίνεται απαραίτητη η χρήση φακού και εφόσον οι 

ειδικές συνθήκες του χώρου το επιβάλλουν (π.χ. όταν ή περιπολούμενη έκταση είναι 

μεγάλη και απομονωμένη) και φορητού πομποδέκτη. 

• Αναφέρει αρμοδίως κάθε τι ύποπτο που θα υποπέσει στην αντίληψή του στον εξωτερικό 

χώρο των εγκαταστάσεων (π.χ. ύποπτο αντικείμενο – περίεργη και επίμονη κίνηση πε-

ζών ή οχημάτων κ.τ.λ.). 

 

 

5.4      ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

1.  Κάθε φύλακας του κτηρίου αναλαμβάνει υπηρεσία φέρων τη στολή του Αναδόχου και 

ευρισκόμενος σε άριστη φυσική κατάσταση και εμφάνιση (καθαρή στολή, γυαλισμένα 

παπούτσια, ξυρισμένος, κουρεμένος κ.λ.π). 

2.  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κάνει πλήρη έλεγχο των χώρων της Εταιρείας 

και των εγκαταστάσεων της αρμοδιότητας του.  

3.  Ελέγχει τη λειτουργία των επικοινωνιών και εάν χρειαστεί κατευθύνει τις εισερχόμενες 

κλήσεις. Σε περίπτωση βλάβης, ενεργεί τα δέοντα για την αποκατάστασή της.  

4.  Ελέγχει την ύπαρξη παροχής ρεύματος και ύδατος και ενημερώνει κατάλληλα τους συ-

ντηρητές του κτηρίου. 

5.  Ελέγχει τη καλή λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων ασφαλείας (Ενεργοποίηση / 

Αφόπλιση του συστήματος συναγερμού). 

6.  Ελέγχει τον χώρο για να μη συσσωρεύονται υλικά, που μπορεί να αποτελέσουν εστίες 

πυρκαγιάς. 

7.  Ελέγχει την καλή λειτουργία του συνόλου των θυρών, παραθύρων και εξόδων κινδύνου 

σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις στο κτήριο. Μετά το πέρας της εργασίας φροντίζει να 

κλείνει και να ασφαλίζει ανοικτά ερμάρια γραφείων, φοριαμούς, βιβλιοθήκες, δωμάτια, 

Θύρες, παράθυρα κ.λ.π. 

8.  Μετά την αποχώρηση των στελεχών (τέλος ωραρίου) φροντίζει να είναι απενεργοποιη-

μένα όσα κλιματιστικά δεν είναι απαραίτητα και να σβήνει το φωτισμό. 

9.  Φροντίζει να υπάρχει φως σε όλους τους ευαίσθητους χώρους και σε περίπτωση προ-

βλήματος στο κτήριο καταγράφει αυτό και ενημερώνει τους συντηρητές.  

10. Ελέγχει την είσοδο/έξοδο του εργαζόμενου προσωπικού σε όλες τις εισόδους/εξόδους 

του κτηρίου (κεντρική, είσοδος χώρου στάθμευσης κ.α.) και παρακολουθεί τις λοιπές 

θύρες του κτηρίου (κανονικές και κινδύνου). Τα ξένα προς την επιχείρηση άτομα εισέρ-

χονται μόνο με την καθορισμένη από την Εταιρεία διαδικασία (Τήρηση βιβλίου εισερχο-

μένων – εξερχομένων στο κτήριο γενικά).  

11. Ελέγχει την είσοδο/έξοδο του ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού (π.χ. ups, monitors 

κλπ), που εισέρχονται/εξέρχονται στην εταιρεία προς επισκευή/επιδιόρθωση.  

12.  Φύλαξη όλων των κλειδιών όλων των χώρων του κτηρίου σε ειδικό κλειδοφυλάκιο. 

13. Παράδοση στους υπευθύνους κλειδιών επιλεγμένων κλειστών χώρων και παραλαβή αυ-

τών προς φύλαξη μετά το πέρας των εργασιών.  

14. Έλεγχος και μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) επιλεγμένων χώρων. 



 
15. Έλεγχος και χειρισμός της γκαραζόπορτας του κτηρίου και της πρόσβασης στα υπόγεια, 

παράλληλα με τον έλεγχο της πρόσβασης από την κεντρική είσοδο. 

16. Κατά τις ώρες εργασίας λαμβάνει τέτοιες θέσεις, ώστε να εξασφαλίζει τον εποπτικό έ-

λεγχο του περιβάλλοντος χώρου.  

17. Απαγορεύει το κάπνισμα στους χώρους που δεν επιτρέπεται. 

18. Ξεκλείδωμα όλων των θυρών εξόδου διαφυγής, εξωστών και άλλων επιλεγμένων θυ-

ρών, με την έναρξη της πρωινής βάρδιας και κλείδωμα αυτών πριν την λήξη της απο-

γευματινής βάρδιας μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

19. Παρακολουθεί την κίνηση των επισκεπτών μέσα στην Εταιρεία και επεμβαίνει εάν παρα-

τηρήσει ύποπτες κινήσεις και ενέργειες. 

20. Εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και επεμβαίνει την κα-

τάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει. 

21. Οφείλει να εκτελεί ειδικές ενέργειες σε περίπτωση συναγερμού πυρκαγιάς (έγγραφες 

οδηγίες από το αρμόδιο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ). Σημαίνει αμέσως συναγερμό και προ-

σπαθεί να την σβήσει, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα. Ταυτόχρο-

να, ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

22. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν συνταχθεί από την 

Εταιρεία και του έχουν κοινοποιηθεί. 

23. Σε περίπτωση ενόπλου ληστείας ή διαφόρων ταραχών καλεί αμέσως την Αστυνομία, ε-

νημερώνει του υπεύθυνους της Εταιρείας και επιλαμβάνεται της κατάστασης με τον πιο 

πρόσφορο τρόπο, ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

24. Mετά  το πέρας της εργασίας, παρακολουθεί την έξοδο του εργαζομένου προσωπικού 

και ασκεί έλεγχο των χειραποσκευών εφ όσον ζητηθεί τούτο από την Εταιρεία. 

25. Μετά την αποχώρηση του προσωπικού κάνει γενικό έλεγχο όλων των χώρων για τυχόν 

προβλήματα. 

26. Βεβαιούται  ότι δεν έχουν παραμείνει αναρμόδια άτομα μέσα στην Εταιρεία και ότι δεν 

έχουν εγκαταλειφθεί ύποπτα αντικείμενα. 

27. Σε περίπτωση ανεύρεσης τέτοιων αντικειμένων, βεβαιώνεται ότι είναι αβλαβή και τα α-

ποθηκεύει προς παράδοση. Εάν έχει υποψίες, ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας της Εται-

ρείας και καλεί την Αστυνομία. 

28. Περιπολεί σε επιλεγμένα σημεία του κτηρίου κάθε δύο ώρες αρχής γενομένης από τις 

22:00 και ληγούσης την 08:00 κατά τις εργάσιμες μέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου τα Σαββατοκύριακα και τις μη εργάσιμες με χρήση κατάλληλου συστή-

ματος καταγραφής. 

29. Καταγράφει τις θερμοκρασίες στα σημεία που θα του υποδειχθούν εντός του κτηρίου, 

παράλληλα με την περιπολία στο κτήριο κατά το ανωτέρω άρθρο. Τήρηση σχετικού βι-

βλίου ενημέρωσης. 

30. Ενημερώνει τους αρμόδιους του ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην α-

ντίληψή του καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστι-

κά αναφέρονται: διαρροές υδάτων, θραύση υαλοπινάκων χαλασμένες θύρες και παρά-

θυρα προβλήματα ηλεκτρικής φύσεως, διακοπές ρεύματος, είσοδος παρείσακτων κτλ). 



 
31. Η φύλαξη βεβαιώνεται ότι οι κρίσιμοι χώροι του ΔΕΔΔΗΕ παραμένουν κλειδωμένοι, η δε 

πρόσβαση σε αυτούς γίνεται μόνο με την χορήγηση κλειδιών, τα οποία και έχει υπό τον 

έλεγχό της. Τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται εισόδου θα έχουν προδηλωθεί από τα αρ-

μόδια προς τούτο πρόσωπα. 

32. Χρέωση κλειδιών Racks, κλειδιών Αποθηκών, ηλεκτρονικών καρτών πρόσβασης για 

τους χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και τήρηση σχετικού βιβλίου χρεώσεων.  

33. Η ενημέρωση της φύλαξης για το ποιοι έχουν δικαίωμα εισόδου σε ελεγχόμενους χώ-

ρους, γίνεται εγγράφως από τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ και η φύλαξη έχει την ευ-

θύνη για την τήρηση φύλαξη και ενημέρωση του σχετικού έντυπου αρχείου. Σε περί-

πτωση οποιουδήποτε προβλήματος ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ. 

34. Ο φύλακας ενημερώνει την επόμενη βάρδια για τυχόν νέες εντολές από τους αρμόδιους 

του ΔΕΔΔΗΕ. 

35. Η φύλαξη υποχρεούται να συντάσσει την ημερήσια αναφορά σε δύο αντίτυπα, σχετικά 

με συμβάντα (Βιβλίο αναφορών και συμβάντων) και παρατηρήσεις της βάρδιας, από τα 

οποία το ένα παραδίδει στην «Εταιρεία» και το άλλο στον «Ανάδοχο». 

36. Κατά τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες και στην περίπτωση που προσωπικό τρίτων ζητά 

την πρόσβαση στους χώρους της εταιρείας, η Φύλαξη ενημερώνει το αρμόδιο προσωπι-

κό του ΔΕΔΔΗΕ και μετά την λήψη της ανάλογης επιβεβαίωσης οφείλει να συνοδεύει το 

προσωπικό στις αντίστοιχες θέσεις και να επιτηρεί τις ενέργειες του. 

37. Δεν ανοίγει και δεν επιτρέπει την είσοδο, μετά τη λήξη της εργασίας της Εταιρείας, σε 

κανένα, εάν δεν έχει ειδοποιηθεί προς τούτο. Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη εισόδου 

ατόμου, τότε αυτή γίνεται σύμφωνα με την προκαθορισμένη από την Εταιρεία διαδικα-

σία. 

38. Ελέγχει και επιτηρεί, μετά το πέρας της εργασίας, τα διάφορα συνεργεία (καθαριότητος, επι-

σκευών κ.λ.π.) κατά την προσέλευση στην εργασία και την αποχώρηση αυτών για τυχόν ε-

νέργειες και παραλείψεις, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Εταιρείας. 

39. Ελέγχει την ασφάλεια των θησαυροφυλακίων, όπου προβλέπεται. Πριν από το τέλος της 

υπηρεσίας του ενεργεί και πάλι ένα γενικό έλεγχο των χώρων και των εγκαταστάσεων. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  

6.1. Προμήθεια υλικών 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις ρυθμίσεις και υποχρεώσεις του ν. 2518/1997 ως ισχύ-

ει και της ΥΑ 1016/109/151—ά (ΦΕΚ  Β 2039/2009 και ΦΕΚ Β 2617/2009) και ιδίως υπο-

χρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

εργασίας τους όπως παρακάτω: 

 

 

6.1.1. Φύλακας 

 

α) Στολή με τα διακριτικά της Εταιρείας. 

β) Φορητό Π/Δ ή κινητό τηλέφωνο 

γ) Φακό τύπο MAG LITTE 



 
δ) Σφυρίχτρα 

ε) Ζώνη τύπου Α/Τ. 

στ) Πέντε (5) ζίπ 20 cm  ανά φύλακα. 

ζ) Αλεξίσφαιρο γιλέκο 

 

 

6.1.2. Επόπτης 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να έχει  επόπτες με μεταφορικό μέσο. 

Οι παραπάνω επόπτες θα φέρουν τον εξοπλισμό του φύλακα παρ. 2.1.1. επί πλέον δε κινητό 

τηλέφωνο. 

 

 

6.2. Προσωπικό φύλαξης. 

 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί να έχει άρτια φυσική και διανοητική κατάσταση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η ικανότητα πα-

ρακολούθησης καμερών CCTV . 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία οφείλει να στείλει στην Προϊστάμενη Υπηρε-

σία, κατάσταση με το απασχολούμενο προσωπικό. 

Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο δεν θα αντικαθίσταται, παρά 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΟΑ-

ΕΣΜ/ΤΑΕ), στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι αντικατάστασης και τα στοιχεία του φύλα-

κα που θα αντικαταστήσει τον μόνιμο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες μετά από αίτημα της Προϊ-

σταμένης Υπηρεσίας εντός 3 ημερών. 

 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

 Τα παραπάνω ωράρια φύλαξης, καθήκοντα φύλακα και υποχρεώσεις του αναδόχου είναι 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις λόγω ειδικών συνθηκών του κάθε φυλακτικού 

σημείου, οι οποίες θα ορίζονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία του κάθε Έργου. 

 Σε περίπτωση μεταστέγασης των Υπηρεσιών από κάποιο κτίριο/Αποθήκη σε άλλο, η σύμ-

βαση θα λυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης, εκτός και αν ο ανα-

θέτων θελήσει τη διατήρηση της σύμβασης στο νέο κτίριο/Αποθήκη με ή χωρίς τροποποί-

ηση των όρων αυτής. 

 Το προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, θα τελεί υπό την 

έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

 Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να απομακρύνει το προσωπικό που 

θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση του Έργου αυτού, με υποχρέωση του Αναδόχου, να 

αντικαθιστά το προσωπικό αυτό το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, ατόμων 

του φυλακτικού του προσωπικού, να τα αναπληρώνει εγκαίρως με προσωπικό το οποίο 

έχει εκπαιδευτεί ομοίως για το σκοπό αυτό και ενημερώνοντας τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εγγράφως 

τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες νωρίτερα προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που προ-

αναφέρονται. 

 Σε καμιά περίπτωση το προσωπικό  του Αναδόχου φύλαξης δεν μπορεί να έχει με οποιο-

δήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έστω και αν το προσω-



 
πικό αυτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του θα υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία 

των οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης το προσωπικό αυτό, θα συνδέεται με εργασιακή σχέση 

μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του και για οποιοδήποτε και 

οιασδήποτε έκτασης ατύχημα που ενδεχομένως του συμβεί κατά την εκτέλεση της εργα-

σίας του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καμιά ευθύνη δε θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και 

μόνο ο Ανάδοχος. 

 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο και στο προσωπικό του να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο 

σε Συνδικαλιστικές, Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 Για την επιτέλεση του ανατεθέντος έργου, ο Ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει εισηγή-

σεις στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, ώστε εάν κριθεί σκόπιμο να ενσωματωθούν μέσω της 

αρμόδιας Υπηρεσίας στον εσωτερικό κανονισμό ασφάλειας εγκαταστάσεων για να είναι 

δυνατή η εφαρμογή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οδηγία με κατευθύνσεις για περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων όπως ληστείας, κοινωνικών 

αναταραχών, τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών κλπ. 

  

α.   Αντίδραση κατά τη διάρκεια ληστείας, ένοπλης επίθεσης, ομηρίας  

 

Λόγω της φύσης των εργασιών τους ορισμένα κτίρια της Εταιρεία  (Ταμεία, λογιστήρια 

κλπ)  μπορεί να γίνουν στόχοι ληστείας, ένοπλης επίθεσης, ομηρίας. Σε αυτές τις περι-

πτώσεις δεν είναι πάντα δυνατό να επεμβαίνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες άμεσα 

ο συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ. 

Το προσωπικό των εν λόγω κτιρίων πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις ακόλουθες 

οδηγίες: 

  

1.Διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Είμαστε ευγενικοί, δεν προκαλούμε, δεν επιτρέπουμε 

διαφωνίες διαμάχες και ακολουθούμε πιστά τις εντολές – οδηγίες των ληστών. 

2.Απαντάμε άμεσα στις ερωτήσεις τους. 

3.Πέφτουμε κάτω αν μας το ζητήσουν. 

4.Δεν προβαίνουμε σε απότομες κινήσεις.  

5. Ο πανικός μεταδίδεται στους επιτιθέμενους και το αποτέλεσμα θα είναι ανεξέλεγκτο. 

6.Δεν υποτιμάμε ποτέ καταστάσεις, συνθήκες και ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουρα α-

ποφασισμένοι και πιθανόν επαγγελματίες στο είδος τους. 

7.Οι χαμηλοί τόνοι επιβάλλονται ώστε να μη γίνουμε στόχοι. 

 8.Πάντοτε προσπαθούμε να παίρνουμε θέσεις ώστε να βρισκόμαστε εκτός βολής σε πε-

ρίπτωση επιθέσεων με ψυχρά όπλα.  

9. Παρατηρούμε και εντοπίζουμε σημεία κάλυψης.  

10. Παρατηρούμε τα πάντα και ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες χωρίς να μιλάμε εάν δεν υ-

πάρχει ανάγκη. 

11. Κατά τη διάρκεια της ληστείας παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά του ληστή όπως 

χρώμα μαλλιών, μύτη, μάτια, αυτιά, τατουάζ, ρούχα, είδος όπλου και γενικά ό,τι μπορεί 

να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές. 

12. Είναι πιθανόν να υπάρχει στο χώρο και συνεργός  ληστής, ο οποίος δεν έχει γίνει 

αντιληπτός. 

13. Σίγουρο είναι ότι εξωτερικά υπάρχει όχημα διαφυγής (δίκυκλο ή αυτοκίνητο).  

14. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η ύπαρξη-χρήση από το προσωπικό οποιουδή-

ποτε θερμού  ή ψυχρού όπλου.  

15. Όταν απειλούμαστε από όπλο :  



 
α. σηκώνουμε τα χέρια ψηλά 

β. στρέφουμε το σώμα μας δείχνοντας την δεξιά πλευρά ώστε να μην έχει άμεσο  

στόχο την καρδιά μας. 

γ. δεν στεκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. 

δ. δεν κοιτάζουμε στα μάτια το άτομο που μας απειλεί. 

ε. αποτυπώνουμε τα χαρακτηριστικά του 

16. Σε περίπτωση συζήτησης προσπαθούμε να μιλάμε μόνο με έναν τον οποίο θεωρούμε 

επικεφαλής. 

17. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Χρησιμοποιούμε το συναγερμό ΜΟΝΟΝ όταν δεν απειλείται η ζωή μας. 

18. Με την απομάκρυνση του ληστή δεν βγαίνουμε από το κατάστημα και δεν τον κυνη-

γάμε (περίπτωση άοπλου φύλακα).  

19. Δεν ακουμπάμε τα σημεία που πέρασε ο ληστής για να μην αλλοιωθούν τυχόν απο-

τυπώματα. 

20. Τοποθετούμε στην είσοδο την πινακίδα ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΗΣΤΕΙΑΣ. 

21. Συμπληρώνουμε το Απογραφικό Δελτίο ένοπλης ληστείας.  

 

β.   Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης πελάτη 

 

Οι δεξιότητες στην αντιμετώπιση διενέξεων είναι απαραίτητες για το χειρισμό των διαφόρων 

πιθανών τρόπων αντίδρασης των ατόμων.  

Σε κάθε περίπτωση: 

 

1.  Προσδιορίζουμε τη διένεξη 

2.  Προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τον επιτεθέμενο πελάτη και να τον ηρεμήσουμε 

3.  Του δείχνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημά του και θέλουμε να τον εξυπηρε-

τήσουμε. 

4.  Κρατάμε απόσταση ασφαλείας. 

5.  Εξετάζουμε τις πιθανές λύσεις, τις αξιολογούμε και εφαρμόζουμε την καλύτερη. 

6.  Ο συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑ-

ΕΚ, εκτιμά αν θα κληθεί η αστυνομία. 

  

 

γ.  Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση απειλής για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχα-

νισμού 
 

1. Παραμένουμε ψύχραιμοι. 



 
2. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε βομβιστική απειλή τηλεφωνική ή προφορική θεω-

ρείται ως 

      πραγματική. 

3. Ακούμε προσεκτικά τον καλούντα. 

4. Δείχνουμε ενδιαφέρον. 

5. Προσπαθούμε να τον κρατήσουμε στο τηλέφωνο όσο μπορούμε κάνοντας ερωτή-

σεις : 

-Ποιος είσαι και τι ζητάς; 

-Πότε θα εκραγεί η βόμβα; 

-Που βρίσκεται; 

-Με τι μοιάζει η διάταξη της βόμβας; 

-Πότε τοποθετήθηκε; 

-Μπορείς να επαναλάβεις ό,τι είπες σε εμένα και στο Διευθυντή; 

 

6. Δεν κλείνουμε πρώτοι το τηλέφωνο. 

7. Ενημερώνουμε το συντονιστή του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα 

στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ. 

8. Ο συντονιστής ειδοποιεί την αστυνομία. 

9. Ακολουθούμε τις οδηγίες της Αστυνομίας. 

10. Συμπληρώνουμε το απογραφικό δελτίο τηλεφωνικής απειλής εκρηκτικών μηχανι-

σμών (Εντυπο…… 2). 

 

 

δ.   Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση κοινωνικών αναταραχών 

 

Οι εκδηλώσεις των κοινωνικών αναταραχών ποικίλουν από ειρηνικές διαμαρτυρίες έως και 

καταστροφικές οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα κτήρια της Επιχείρησης, τον εξοπλισμό 

τους και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά. 

Αν προκύψουν κοινωνικές αναταραχές κοντά στο χώρο εργασίας μας την ώρα λειτουργίας 

της Επιχείρησης:  

 
 Ειδοποιείται ο Συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο 

πλαίσιο του ΣΑΕΚ, προκειμένου να αξιολογήσει  την κατάσταση και να δώσει τις α-

νάλογες οδηγίες (πχ εκκένωση, ασφάλιση ή μη των θυρών- ρολών, απομάκρυνση 

Υπηρεσιακών οχημάτων κλπ). 

 Οι υπάλληλοι παραμένουν στο κτίριο. Αποφεύγουν να τραβήξουν την προσοχή.  

 Ενισχύουμε τον αριθμό των πυροσβεστήρων στο ισόγειο.  

 Ελέγχουμε τις εξόδους κινδύνου και βεβαιωνόμαστε ότι είναι ελεύθερες. 

 



 
Σε περίπτωση κατάληψης η επαφής των διαμαρτυρομένων με το προσωπικό της Επιχείρησης 

εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες αντιμετώπισης πλήθους:  

1. Μην πανικοβάλλεστε. Παραμείνετε ψύχραιμοι και λογικοί. 

2. Επιμείνετε στις απόψεις σας. 

3. Μην ανταποκρίνεστε σε προσβολές ή επιθετικές ενέργειες.  

4. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας μόνο ως τελευταία λύση.  

5. Παραβλέψετε προσβλητικά σχόλια. 

6. Παραμείνετε ήρεμοι.  

7. Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση.  

8. Παραμείνετε σιωπηλοί και ανέκφραστοι. 

9. Μην κάνετε αστεία ή χαμογελάτε. 

10. Μην εκφράζετε την άποψή σας. 

11. Μη μιλάτε ή αντιδράτε στα ΜΜΕ. 

12. Μην προσπαθείτε να κρύψετε το πρόσωπό σας από φωτογραφίες ή βίντεο, καθώς 

το πλήθος θα νομίζει ότι τους φοβάστε. 

 

ε.   Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισμού παράνομων, επικίνδυνων, ύ-

ποπτων ή εγκαταλελειμμένων  αντικειμένων  

 

 

Ύποπτο θεωρούμε κάθε αντικείμενο (δέμα, τσάντα κλπ) που δεν έχει εμφανή κάτοχο ή βρί-

σκεται εγκαταλελειμμένο αδικαιολόγητα.  

Είναι αυτό που δεν ανήκει στο χώρο και είναι τοποθετημένο σε τόπο και χρόνο που μπορεί 

να προκαλέσει δολιοφθορά. 

Ειδοποιείται άμεσα ο Συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο 

πλαίσιο του ΣΑΕΚ, προκειμένου να αξιολογήσει  την κατάσταση και να δώσει τις ανάλογες 

οδηγίες. Παράλληλα : 

 

 
1. Απομακρύνουμε τον κόσμο και δημιουργούμε ασφαλή ζώνη. 

2. Δεν πλησιάζουμε, δε μετακινούμε, δεν αγγίζουμε, δεν επεξεργαζόμαστε το αντικεί-

μενο. 

3. Διατηρούμε πάντα την οπτική επαφή, υπό κάλυψη.  

4. Αποφεύγουμε χρήση συστημάτων επικοινωνίας πλησίον του αντικειμένου. 

5. Αναζητούμε τον ιδιοκτήτη.  

6. Ο συντονιστής του σχεδίου εκτιμά πότε θα κληθεί η αστυνομία. 
7. Ακολουθούμε τις οδηγίες της Αστυνομίας. 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ :  

 Κάδοι απορριμμάτων οι οποίοι παρευρίσκονται συνήθως κοντά στα γκισέ των κτηρί-

ων για πιθανές εστίες φωτιάς καθώς και απόκρυψη αντικειμένων. 

 Στους χώρους αναμονής του κοινού όπου είναι εύκολη η απόκρυψη οποιουδήποτε 

αντικειμένου. 

 Στις γλάστρες και στα οποιαδήποτε διακοσμητικά  φυτά εσωτερικού χώρου 

 Στους χώρους εξωτερικά των EASY PAY όπου υπάρχουν. 

 Πίσω η πλάγια από τα μηχανήματα όπου παραλαμβάνει το κοινό τους αριθμούς για 

τη σειρά αναμονής. 

 Σε σημεία όπου βρίσκονται πίνακες παροχής ρεύματος ή πίνακες κατανομής ρεύμα-

τος 

 Στον κλιματισμό (κεντρικές μονάδες). 

 Εσωτερικές καλωδιώσεις κάθε είδους για τον παραπάνω λόγω.  

 Στις τουαλέτες των καταστημάτων. 

 Στα τραπέζια όπου μπορεί να βρίσκονται τα υπό συμπλήρωση έντυπα ή τα έντυπα 

ενημέρωσης του κοινού. 

 Στις τζαμαρίες του καταστήματος και όπου αυτές επικοινωνούν με γραφεία ή γκισέ 

όπου δημιουργείται κενό.  

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ: 

 

 Στους κάδους απορριμμάτων οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα κτήρια  και βρίσκο-

νται εξωτερικά και κοντά σε αυτά. 

 Στα χώρους  των τηλεφωνικών γραμμών του Ο.Τ.Ε εξωτερικά όταν παρατηρούνται 

εργασίες σε αυτούς για τις οποίες δεν είχαμε ενημέρωση. 

 Οπού διενεργούνται εργασίες σε χώρους του κτηρίου και δεν υπάρχει η ανάλογη ε-

νημέρωση. 

 Σε σημεία τα οποία θα κριθούν ως επικίνδυνα για τη στάθμευση οχημάτων διαφυγής. 

 Στα σημεία όπου  εξωτερικά σταθμεύουν τα   υπηρεσιακά οχήματα 

 Σημεία προσωρινής στάθμευσης όπου μπορεί να παραμείνει αυτοκίνητο για λίγη ώρα 

 Στους  πεζόδρομους από τους οποίους μπορεί να υπάρξει διέλευση οχημάτων. 



 

 Σε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει παρατήρηση από ανθρώπους και συλλογή πληρο-

φοριών από διπλανούς κοινόχρηστους χώρους. 


