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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  Φύλαξη εγκαταστάσεων της ΔΠΜ–Θ στη Θεσσαλονίκη   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ                     :               

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ                :  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ                    :  24 ΜΗΝΕΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

1. Το φυλακτικό προσωπικό της έδρας ΔΠΜ-Θ, της Περ. Κεντρ. Θεσ/νίκης, της Περ. 

Δυτικής Θεσ/νίκης, της Περ. Ανατολ. Θεσ/νίκης και της Περιφερειακής Αποθήκης 

επικοινωνεί με ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ  (ΚΛΣ)  του  ΔΕΔΔΗΕ  στο τηλ. 2310703157, 

προκειμένου να δηλώνει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την υπηρεσία. 

 

2. Το προσωπικό ασφαλείας όλων των φυλακτικών σημείων αναφέρει τηλεφωνικά στον 

Υπεύθυνο Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ κάθε συμβάν που θα λάβει χώρα στο χώρο ευθύνης 

του, καταγράφει δε αυτό στο βιβλίο συμβάντων καθώς και στο ημερολόγιο έργου. 

 

3. Για τη φύλαξη των φυλακτικών σημείων του ΔΕΔΔΗΕ η εταιρεία θα αποστέλλει 

πρόγραμμα εβδομαδιαίο και θα παραδίδεται στην αρχή της εβδομάδας. 

 

4. Καμία αλλαγή, προγραμματισμένη ή μη, δεν θα πραγματοποιείται στο πρόγραμμα 

υπηρεσίας που μας κοινοποιείται, εάν πρώτα δεν ενημερωθεί ο Υπεύθυνος Ασφαλείας 

του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους 

υπευθύνους των φυλακτικών σημείων για κάθε αλλαγή.  

 

5. Καμία αλλαγή δεν θα πραγματοποιείται στο προσωπικό σε μόνιμη βάση, εάν πρώτα δεν 

ενημερωθεί ο νέος φύλακας για τα καθήκοντα φύλαξης των φυλακτικών σημείων επί 

ένα  5-νθήμερο ανά βάρδια. 

 

6. Κάθε μήνα θα παραδίδεται στον επόπτη ασφαλείας το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του 

προσωπικού όλων των φυλακτικών σημείων. 

 

7. Στα άτομα που δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα, δε θα τους επιτρέπεται η εργασία εάν 

πρώτα δεν ενημερωθεί και εγκρίνει ο Επόπτης Ασφαλείας. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το προσωπικό ασφαλείας (φύλακες), προκειμένου να είναι αποτελεσματική η παρουσία του στο 

χώρο εργασίας και να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στο έργο του, που 

είναι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων γενικά, τις οποίες έχει εντολή και ευθύνη να φυλάξει, θα 

πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται 

παρακάτω : 

 

1. Τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας του και προσέρχεται στο χώρο εργασίας δέκα 

λεπτά νωρίτερα και αποχωρεί δέκα λεπτά αργότερα, προκειμένου να ενημερωθεί και να 

ενημερώσει τους συναδέλφους του για κάθε θέμα ή συμβάν που αφορά την εργασία 

του. 

 

2. Κατά το χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική στολή και να έχει 

σωστή συμπεριφορά. 

 

3. Ελέγχει την ταυτότητα των ατόμων που επισκέπτονται τα Κλιμάκια και καταχωρεί το 

ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την ώρα επίσκεψης στην κατάσταση επισκεπτών και 

αφού προηγουμένως δοθεί η σχετική άδεια από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, 

επιτρέπει την είσοδο. 

 

4. Απαγορεύει την είσοδο στις εγκαταστάσεις σε κάθε άτομο ξένο προς την Επιχείρηση, αν 

δεν υπάρχει ειδική άδεια ή εντολή. 

 

5. Απαγορεύει ρητά την είσοδο στα κτίρια μικροπωλητών, πλασιέ και γενικά κάθε ατόμου 

που θέλει να μπει για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων. 

 

6. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν αναμιγνύεται με κανένα τρόπο σε αντιπαραθέσεις ή άλλου 

είδους εντάσεις κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της Επιχείρησης, 

πλην των συνήθων υποχρεώσεών του για την ασφάλεια της Επιχείρησης. 

 

7. Στους χώρους που γίνεται συναλλαγή με το κοινό, το Προσωπικό Ασφαλείας οφείλει να 

παρέχει πληροφορίες που του ζητούνται με προθυμία και ευγένεια, χωρίς χρονοτριβή ή 

δυσφορία και να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους για ειδικές πληροφορίες στα 

αρμόδια γραφεία. 

 

8. Οφείλει να απαντά αμέσως στις τηλεφωνικές κλήσεις με ευγένεια και να δίνει εφόσον 

μπορεί, γενικές πληροφορίες. 

 

9. Απαγορεύει την έξοδο κάθε υλικού της Επιχείρησης αν δεν συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη σχετική άδεια και δελτίο αποστολής. 

 

10. Κατά την είσοδο και έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα (δέματα, 

σάκους τσάντες), το Προσωπικό Ασφαλείας με εντολή των Προϊσταμένων των 

Κλιμακίων, δύναται να ελέγχει το περιεχόμενό τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία 

ελέγχου των υλικών. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εντολή των Προϊσταμένων των 

Κλιμακίων, δύναται να ελέγχει κατά την είσοδο και έξοδο τις αποσκευές (τσάντες, 

προσωπικά αντικείμενα κλπ) του προσωπικού. 

 

11. Οφείλει να φροντίζει να διατηρείται καθαρός ο χώρος παραμονής του. 
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12. Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

ασφάλειας. 

 

13. Ειδοποιεί τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα 

παρατηρηθούν στη λειτουργία των ανελκυστήρων, στο δίκτυο ύδρευσης και στο 

φωτισμό ενημερώνοντας σχετικά και το βιβλίο συμβάντων. 

 

14. Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλεί σε βοήθεια όλο το προσωπικό που εργάζεται εκείνη την 

ώρα, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή, 

τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου και τον Επόπτη Ασφάλειας και προσπαθεί να σβήσει τη 

φωτιά χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του. Οφείλει δε να 

γνωρίζει τα σημεία που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα καθώς και τη λειτουργία τους. 

Σε ώρες εκτός εργασίας δεν εγκαταλείπει τη φύλαξη προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, 

εκτός εάν υπάρχουν δύο άτομα. 

 

15. Καταγράφει τους υπαλλήλους που προσέρχονται για υπερωριακή απασχόληση 

σημειώνοντας την ώρα εισόδου και εξόδου στο ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται για το 

σκοπό αυτό. Μετά το πέρας του ωραρίου ελέγχει όλους τους χώρους ώστε εάν 

διαπιστωθεί η παραμονή εργαζομένων, μισθωτών ή ιδιωτών, να ζητήσει την άμεση 

απομάκρυνσή τους εφόσον δεν υπάρχει σχετική άδεια. 

 

16. Σημειώνει στο βιβλίο συμβάντων ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ότι υπέπεσε 

στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του καθώς και κάθε άλλη 

διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια των Κλιμακίων. 

 

17. Στα Κλιμάκια δε που είναι τοποθετημένα ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματου ελέγχου, 

(π.χ. κάμερες, καλώδιο περίφραξης) το Προσωπικό Ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να 

γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να αντιδράσει κατάλληλα σε οποιαδήποτε 

περίπτωση. 

 

18. Εάν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, δολιοφθοράς 

κλπ, ζητά τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται εκείνη την ώρα και παράλληλα 

ζητάει τη βοήθεια των Αστυνομικών Αρχών, ενημερώνει δε το ΚΛΣ, τον Επόπτη 

Ασφάλειας και τον Προϊστάμενο της μονάδας. 

 

19. Υποχρεούται να απαντά στις κλήσεις του  κέντρου  λήψης  ασύρματης  επικοινωνίας. 

 

20. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη θέση του εάν δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης 

του. 

 

21. Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ασχολείται αποκλειστικά 

και μόνο με τα καθήκοντα ασφάλειας και υπακούει στις εντολές και υποδείξεις του 

Επόπτη Ασφάλειας της ΔΠΜ-Θ. 

 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση φύλακα ο οποίος δεν τηρεί τα 

παραπάνω.    
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Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο (Έδρα ΔΠΜ-Θ). 

 

 

Το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί υπηρεσία στο κεντρικό κτίριο του οποίου η φύλαξη του 

έχει ανατεθεί, πέραν των γενικών καθηκόντων για την ασφάλεια του κτιρίου, έχει και τις εξής 

υποχρεώσεις : 

 

1. Οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στα Στελέχη της Επιχείρησης. 

 

2. Σε περίπτωση που επισκέπτης ζητάει να επισκεφθεί μέλος της Διεύθυνσης, ή άλλα 

υπηρεσιακά στελέχη επιτρέπει την είσοδό του αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τη 

σχετική έγκριση από τα άτομα που πρόκειται να επισκεφθεί και καταχωρεί τα στοιχεία 

ταυτότητάς του στο ειδικό τηρούμενο έντυπο. 

 

3. Οφείλει να απαντά με ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να παρέχει 

τυχόν πληροφορίες εφόσον μπορεί. 

 

4. Απαγορεύει την παραμονή εντός του Θυρωρείου κάθε ξένου ατόμου και ελέγχει τα 

αντικείμενα που αφήνονται για προσωρινή φύλαξη. 

 

5. Απαγορεύει τη χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

 

6. Μετά το πέρας του ωραρίου και την απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων από το κτίριο, 

το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί απογευματινή ή βραδινή υπηρεσία, ελέγχει όλους 

τους ορόφους, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους κλπ και σβήνει όπου υπάρχουν 

αναμμένα φώτα, ανεμιστήρες, θερμαντικά σώματα, κλείνει δε όλα τα παράθυρα, ιδίως 

αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος από το έδαφος ή είναι εύκολη η πρόσβαση από 

άλλα γειτονικά κτίρια. 

 

7. Προβαίνει σε άνισα χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, επισκεπτόμενος όλους τους ορόφους 

πάντα από τις σκάλες και όχι με ανελκυστήρα. 

 

8. Σε χώρους όπου φυλάσσονται αρχεία ή όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια οφείλει να 

δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.   

 

9. Φροντίζει την στάθμευση των αυτοκινήτων που δικαιούνται, στον προκαθορισμένο 

χώρο στάθμευσης. 

 

10. Το Προσωπικό Ασφαλείας σημειώνει στο ειδικό έντυπο την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησης του προσωπικού. Τα έντυπα παραδίδονται την επόμενη στον Τομέα 

Υποστήριξης. Επίσης παραλαμβάνει σημειώματα εξόδου σημειώνοντας την ακριβή ώρα 

εξόδου και επανόδου. Μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, καταγράφει σε ειδική 

κατάσταση όσους παραμένουν στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και όσους 

υπαλλήλους προσέρχονται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου. 

 

11. Κατά την είσοδο και έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα (δέματα 

– σάκους – τσάντες), δικαιούται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Αν αυτό δεν είναι 

δυνατόν λόγω άρνησης του επισκέπτη τότε δεν του επιτρέπεται η είσοδος και σε 

περίπτωση επιμονής του ειδοποιεί τον άμεσα Προϊστάμενό του. 
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        Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στην Περιφερειακή Αποθήκη 1862 Ν. 

Αγχιάλου 

 

1. Ελέγχει  την  είσοδο  όλων  των  οχημάτων (υπηρεσιακών ή μη, χωρίς καμία 

εξαίρεση) επιτρέποντας  την είσοδο  μόνο στα οχήματα  που είτε έχουν  άδεια 

εισόδου  με βάση  κατάσταση πού του  παραδίδεται  αρμοδίως για  διατήρηση  

στο φυλάκιο    είτε παρέχεται  άδεια  εισόδου από τον Προιστάμενο της 

Αποθήκης  ή  σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου στην ημερήσια φυλακή  

από τον αναπληρωτή του. Ελέγχει δε πάντοτε με διακριτικό τρόπο εάν το εισερχόμενο 

όχημα μεταφέρει υλικά ή εξοπλισμό  τα οποία, εφόσον υπάρχουν, 

- στις  περιπτώσεις  παραλαβών νέων υλικών/εξοπλισμού ή επιστρεφόμενων 

υλικών/εξοπλισμού  θα  ζητούνται προς επίδειξη τα συνοδευτικά  Δελτία Αποστολής  

αυτών για μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο του φορτίου και θα  ελέγχεται η τυχόν ύπαρξη 

άλλων υλικών μη προοριζόμενων  για  την 1862 Περ. Αποθήκη,  τα οποία,  εφόσον 

υπάρχουν,  θα  προσδιορίζονται ανά είδος συσκευασίας υλικού ή εξοπλισμού με βάση  το 

δελτίο αποστολής  των και τον επί του οχήματος  οπτικό  έλεγχο  των.  

Στην περίπτωση  εισόδου οχήματος εξωτερικού αναδόχου επισκευής/συντήρησης τα 

μεταφερόμενα υλικά /είδη εξοπλισμού θα προσδιορίζονται από το προσωπικό φύλαξης 

ανά είδος   υλικού και ανά είδος εξοπλισμού, με βάση την δήλωση  του επικεφαλής 

του συνεργείου ή του οδηγού του οχήματος και τον αναγκαστικό οπτικό έλεγχο του 

περιεχομένου του οχήματος και με συμπλήρωση ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ βάσει  της 

παρακάτω παραγράφου  2.  

 

        Σε περίπτωση δε άρνησης  ελέγχου, επικοινωνεί με τους Προϊσταμένους της Αποθήκης    

        για περαιτέρω οδηγίες.   

 

Συνοδεύει  κάθε  εισερχόμενο  ως άνω όχημα   για ζύγιση  παρουσία του στην 

γεφυροπλάστιγγα της Αποθήκης,  ανεξάρτητα εάν μεταφέρει ή όχι υλικά-εξοπλισμό 

και  συμπληρώνει χειρόγραφα (ή/και ηλεκτρονικά)  το ειδικό τηρούμενο συνημμένο 

έντυπο ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, κρατάει δε αντίγραφο αυτού . 

 

Μεριμνά επίσης  ώστε να  τηρούνται οι εκάστοτε επιπλέον  γραπτές ή προφορικές  

οδηγίες , ειδικές ή διευκρινιστικές ,   που  αφορούν  την    είσοδο   των οχημάτων μέσω 

της πύλης εισόδου στο χώρο της  Αποθήκης .     

 

2. Η  έξοδος   οχήματος από τον χώρο της Αποθήκης  γίνεται  μόνον  κατόπιν  ζύγισης  

του στην γεφυροπλάστιγγα  παρουσία  του  προσωπικού ασφαλείας  και  κατόπιν 

μοναδικής διαδρομής  πορείας  του  από  την θέση  ζύγισης (γεφυροπλάστιγγα)  

στην πύλη  εξόδου. 

Καταγραφικός έλεγχος  όλων των ειδών υλικών και εξοπλισμού  κατά την έξοδο 

οχήματος  θα γίνεται κατ’ ελάχιστον  σε  ένα  τυχαίο μη υπηρεσιακό όχημα  ανά 

εργάσιμη ημέρα  και  σε ένα τυχαίο υπηρεσιακό όχημα ανά εργάσιμη ημέρα κατά 

την κρίση του  προσωπικού ασφαλείας, η οποία κρίση θα λαμβάνει υπόψη ότι  όλα τα  

υπηρεσιακά και μη οχήματα  θα ελέγχονται χωρίς καθορισμένη σειρά σε ένα χρονικό 

κύκλο ολοκλήρωσης των ελέγχων,  ότι   οχήματα  θα ελέγχονται  και εκτός εργασίμων 

ημερών και εκτός ωρών λειτουργίας της Αποθήκης και  ότι οχήματα για λόγους 

ασφαλείας μπορεί να ελέγχονται για  περισσότερες από μία φορές μέσα στον χρονικό  

κύκλο.    Επιπρόσθετοι ή εδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορούν να ζητηθούν κατόπιν 

εντολής των Προϊσταμένων.  Ο έλεγχος  καταγραφής υλικών και ποσοτήτων θα γίνεται 

και με τη  συνδρομή προσωπικού της Αποθήκης  όταν  αυτή  κρίνεται  απαραίτητη. Σε 

κάθε περίπτωση λεπτομερειακού καταγραφικού ελέγχου,  
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- που εμφανίσει διαφορά ειδών υλικών/εξοπλισμού ή ποσοτήτων των ειδών μεταξύ των 

μεταφερόμενων ειδών και των ειδών που αναγράφονται στα συνοδευτικά παραστατικά 

(δελτία αποστολής), ενημερώνονται πάραυτα  ο Προιστάμενος της Περ Αποθήκης (ή ο 

αναπληρωτής σε περίπτωση απουσίας του),  ο  επόπτης λειτουργίας της Αποθήκης  και ο 

επόπτης ασφαλείας.  

-  θα συμπληρώνεται το συνημμένο ΔΕΛΤΙΟ   ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ , το οποίο  με το 

πέρας  του ελέγχου θα παραδίδεται  στον Προιστάμενο  της  Περιφ Αποθήκης και θα 

αποστέλλεται και με fax στον επόπτη λειτουργίας της Αποθήκης .      

 

 Επιπρόσθετα σε κάθε έξοδο οχήματος το ελέγχει πάντοτε με διακριτικό τρόπο  και  

τυχαία είδη   από τα  μεταφερόμενα  είδη υλικών ή εξοπλιαμού    

είτε θα αντιπαραβάλλονται  ποσοτικά ανά είδος υλικού ή εξοπλισμού ή ανά είδος 

συσκευασίας υλικού- εξοπλισμού  σε σχέση  με τα συνοδευτικά  παραστατικά 

αυτών (Δελτία Αποστολής)  για όσα  υλικά ή είδη εξοπλισμού περιλαμβάνονται στην 

Κατάσταση  Ποσοτικά Ελεγχόμενων Υλικών /ειδών Εξοπλισμού που παραδίδεται 

στον ανάδοχο φύλαξης .   

είτε θα αντιπαραβάλλονται  ανά κατηγορία υλικών για τα υπόλοιπα  υλικά /είδη 

εξοπλισμού  που δεν περιλαμβάνονται στην Κατάσταση  Ποσοτικά Ελεγχόμενων 

Υλικών /ειδών Εξοπλισμού.    

Στην περίπτωση  εξόδου  οχήματος εξωτερικού αναδόχου επισκευής/συντήρησης, θα 

αντιπαραβάλλονται  ανά είδος  υλικού και ανά είδος εξοπλισμού με βάση τα   

στοιχεία  κατά την είσοδο του οχήματος από το ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ , τα  βάρη 

ζύγισης εισόδου – εξόδου  και τον οπτικό έλεγχο αυτών.  

 

3. Η συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ,  βάσει  των παραγράφων 1 και 2,  

για κάθε όχημα (υπηρεσιακό ή μη) που εισέρχεται  στο χώρο της Αποθήκης θα  πρέπει 

να γίνεται και με την αναγραφή  των στοιχείων μικτού βάρους και απόβαρου του 

αυτοκινήτου κατά  την ζύγιση εισόδου και ζύγιση εξόδου του από την Αποθήκη, στην 

οποία ζύγιση θα παρίσταται άτομο του προσωπικού ασφαλείας και θα παραλαμβάνει με 

την ολοκλήρωση κάθε ζύγισης και το αντίστοιχο  εκτυπωτικό βάρους ζύγισης, στο οποίο 

θα συμπληρώνει  χειρόγραφα τον αριθμ. κυκλοφορίας του οχήματος και το οποίο  θα 

επισυνάπτει στο Δελτίο Εισόδου – Εξόδου.  Αντίγραφο του Δελτίου Εισόδου – 

Εξόδου με τα ήδη συμπληρωμένα στοιχεία  για το όχημα που εισήλθε  και με τα 

επισυναπτόμενα εκτυπωτικά βάρους των ζυγίσεων, που έχουν ήδη γίνει κατά 

την είσοδο, θα διατηρεί   στο φυλάκιο για  όλη τη διάρκεια της παραμονής του 

οχήματος εντός  της Αποθήκης όσο και μετά από την έξοδο του με 

συμπληρωμένα τα πρόσθετα στοιχεία ζύγισης εξόδου και λοιπά  στοιχεία 

εξόδου του οχήματος  (ώρα εξόδου κλπ) .    

  

4. Σε περίπτωση που επισκέπτης, ιδιώτης ή υπάλληλος της Επιχείρησης ζητάει να 

επισκεφθεί μισθωτό που ανήκει στο προσωπικό της Αποθήκης, επιτρέπει την είσοδό του 

αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο της 

Αποθήκης, καταχωρεί τα στοιχεία ταυτότητάς του στο ειδικό τηρούμενο έντυπο, καθώς 

και τον λόγο της επίσκεψής του και του  παραδίδει την ειδική  κάρτα  επισκέπτη  την 

οποία ο επισκέπτης πρέπει να φέρει σε  εμφανές  σημείο  καθ’ όλη τη  διάρκεια  

παραμονής του  στο χώρο της Αποθήκης και την οποία  παραλαμβάνει  κατά την έξοδο 

του επισκέπτη  από το χώρο της Αποθήκης.  Τυχόν  ατομικές αποσκευές  του 

επισκέπτη  κρατούνται στο φυλάκιο για προσωρινή φύλαξη βάσει πρόχειρου   

σημειώματος   προσωρινής  φύλαξης αποσκευών στο  οποίο  καταγράφει  τα  είδη 

/ποσότητες  των αποσκευών προς προσωρινή φύλαξη, υπογράφεται από τον επισκέπτη 

και  του παραδίδεται  αντίγραφο   για την  παραλαβή των  αποσκευών  του κατά την 

έξοδο. 
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5. Για  κάθε  συναγερμό (Αlarm)  που  προκύπτει  από  τα  ηλεκτρονικά συστήματα 

(κάμερες,  ανιχνευτές κλπ) της Αποθήκης θα πρέπει άμεσα να γίνεται  αναγνώριση του  

σημείου  προέλευσης και  η  διαπίστωση της αιτίας του συναγερμού. Αναγνώριση του  

σημείου  προέλευσης  και    διαπίστωση της αιτίας του συναγερμού θα γίνεται επίσης 

όταν ζητείται από εξωτερικό κέντρο παρακολούθησης που ενημερώνει το προσωπικό 

φύλαξης. Σε περίπτωση  συναγερμού  που  είναι   περιστατικό  παραβίασης ή  

απόπειρας  παραβίασης ή  ύποπτο , ειδοποιεί  κατά σειρά  προτεραιότητας την 

Αστυνομία,  τον  επόπτη  ασφαλείας , τον Προϊστάμενο της  Αποθήκης  και τον 

επόπτη λειτουργίας της Αποθήκης.  Για  κάθε συναγερμό του συστήματος ή για κάθε 

άλλο   περιστατικό, ανεξάρτητα  της ειδοποίησης / ενημέρωσης που έγινε αρμοδίως και 

ανεξάρτητα εάν ο συναγερμός προκύπτει εσωτερικά  ή σε εξωτερικό κέντρο 

παρακολούθησης που ενημέρωσε  το προσωπικό φύλαξης καθώς και ανεξάρτητα εάν 

πρόκειται για ψευδοσυναγερμό ή πραγματικό περιστατικό, γίνεται αναγραφή  στο 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ.  

 

6. Οφείλει να απαντά με ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις .  

 

7. Απαγορεύει την παραμονή εντός του φυλακίου κάθε ξένου ατόμου (εργαζομένων ή 

μη).   

 

8. Απαγορεύει τη χρήση των τηλεφώνων του φυλακίου από τρίτους και ο ίδιος τα 

χρησιμοποιεί  αποκλειστικά  για  υπηρεσιακούς λόγους. 

 

9. Καθημερινά  κατά την αλλαγή του  προσωπικού  βραδινής βάρδιας με προσωπικό  

πρωινής βάρδιας εκτός από την ενημέρωση  που γίνεται από το προσωπικό βραδυνής 

βάρδιας στο προσωπικό  πρωινής βάρδιας γίνεται  από το προσωπικό φύλαξης της 

πρωινής βάρδιας (στην περίπτωση πρωινής βάρδιας δύο φυλάκων) άμεσος έλεγχος 

στην περίφραξη για τυχόν αλλαγή της κατάστασης της ή ενδείξεις παραβίασης,  στις  

πύλες της περίφραξης για  τυχόν μεταβολή της κατάστασης κλεισίματος των,   στις 

εσωτερικές πόρτες πρόσβασης και  στην περίφραξη του  περιφραγμένου χώρου του 

σκράπ.  Σε περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  έχει μεταβληθεί η κατάσταση της 

περίφραξης της Αποθήκης  ή η κατάσταση κλεισίματος στις   πύλες  της 

περίφραξης  είτε ότι η περίφραξη του χώρου του σκράπ έχει αλλοιωθεί ή οι  

εσωτερικές πόρτες  πρόσβασης  στον περιφραγμένο χώρο του  σκράπ δεν είναι 

κλειδωμένες  ενημερώνει άμεσα τον Προιστάμενο της Αποθήκης ή τον 

αναπληρωτήτου σε περίπτωση απουσίας του ,  τον επόπτη ασφαλείας και  τον  

επόπτη λειτουργίας  της Αποθήκης. Το καταγράφει  επίσης  στο Δελτίο Συμβάντων 

Βάρδιας. 

 

Το προσωπικό πρωινής βάρδιας λίγο  πριν από  την   αναχώρηση του 

επανελέγχει  τις πύλες της περίφραξης  για  την κατάσταση κλεισίματος των καθώς  

και τις εσωτερικές πόρτες πρόσβασης και  την περίφραξη του  περιφραγμένου χώρου 

του σκράπ, ενημερώνοντας  σχετικά  για τυχόν ευρήματα  τον  Προϊστάμενο  της  

Αποθήκης ή τον  αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του, τον επόπτη ασφαλείας 

και  τον  επόπτη λειτουργίας  της Αποθήκης και  το προσωπικό  της απογευματινής 

βάρδιας. Το καταγράφει  επίσης  στο Δελτίο Συμβάντων Βάρδιας. 

 

Αμέσως με το πέρας του ωραρίου εργασίας της Αποθήκης και την απομάκρυνση όλων 

των υπαλλήλων από το κτίριο, το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί  απογευματινή  

υπηρεσία, κλειδώνει  και ασφαλίζει την πύλη εισόδου  και  ελέγχει τις 

εσωτερικές πόρτες πρόσβασης στον περιφραγμένο χώρο του σκράπ για την 
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κατάσταση κλεισίματος των.  Σε περίπτωση  που διαπιστωθεί ότι είτε ή πύλη 

εισόδου δεν κλειδώνει και δεν ασφαλίζει είτε  οι  εσωτερικές πόρτες  

πρόσβασης  στον περιφραγμένο χώρο του  σκράπ δεν είναι κλειδωμένες  

ενημερώνει άμεσα τον Προιστάμενο της Αποθήκης, τον επόπτη ασφαλείας και  

τον  επόπτη λειτουργίας  της Αποθήκης. Το καταγράφει  επίσης  στο Δελτίο 

Συμβάντων Βάρδιας.    

- Στις περιπτώσεις  βάρδιας ή  τμήματος βάρδιας που το προσωπικό φύλαξης 

είναι  δύο  άτομα,  εκτελεί  τακτικές  περιπολίες  ανά   ώρα  διάρκειας  το λιγότερο  

20-25  λεπτών  ανά  περιπολία . Οι  χρόνοι  έναρξης   των περιπολιών  διαδοχικών 

ημερών   δεν θα  πρέπει  να ταυτίζονται. Κατά τη διάρκεια   αυτών  ελέγχει την  

περίφραξη  για ίχνη  παραβίασης  ή δολιοφθοράς  καθώς και  την ύπαρξη  

ύποπτων  αυτοκινήτων ή  ατόμων  έξω από την περίφραξη. Σε  περίπτωση   

διαπίστωσης  ενός από  τα παραπάνω  ειδοποιεί με ασύρματο ή άλλο μέσο τον 

συνάδελφο του  στην Πύλη, ο οποίος με τη σειρά  του ειδοποιεί την Αστυνομία,  τον  

επόπτη  ασφαλείας, τον Προϊστάμενο της  Αποθήκης, και τον επόπτη λειτουργίας  της 

Αποθήκης (αναγραφή στο δελτίο συμβάντων βάρδιας).  Στη  διαδρομή της 

περιπολίας   ενημερώνει   σε κάθε προβλεπόμενο  σημείο το σύστημα   σήμανσης.  

- Στις περιπτώσεις  βάρδιας ή  τμήματος βάρδιας που το προσωπικό φύλαξης 

είναι  δύο  άτομα,  εκτελεί και έκτακτες περιπολίες στους χρόνους μεταξύ των 

τακτικών περιπολιών για τον έλεγχο παραβίασης ή ύπαρξης ιχνών παραβίασης  

ειδικών σημείων εσωτερικά  της Αποθήκης, όπως κλειστοί αποθηκευτικοί  χώροι,   

χώροι  υπαίθριας αποθήκευσης  αγωγών και καλωδίων, χώροι  υπαίθριας αποθήκευσης  

υλικών σκράπ και λοιπών χώρων που θα επιδειχθούν  (ελάχιστος  αριθμός  έκτακτων 

περιπολιών 8 στη  διάρκεια  των νυχτερινών ωρών  χειμερινής  περιόδου και  5  στη 

διάρκεια των νυχτερινών ωρών θερινής περιόδου με  ενημέρωση συστήματος 

σήμανσης). Διαπιστώσεις  μη κλειστών αποθηκευτικών χώρων ή ευρήματα παραβίασης 

εσωτερικών χώρων    αντιμετωπίζονται ανάλογα και με αναγραφή στο δελτίο 

συμβάντων βάρδιας.  

-Στις περιπτώσεις  βάρδιας ή  τμήματος βάρδιας που το προσωπικό φύλαξης 

είναι  ένα άτομο (αργίες, σαββατοκύριακα, πρώτο ήμισυ απογευματινής βάρδιας) οι 

περιπολίες γίνονται μετά από την αναχώρηση του προσωπικού εργασίας (εάν υπάρχει) , 

γίνονται ανά μία ώρα περίπου και γίνονται με μετάβαση στο δώμα του κτιρίου διοίκησης 

, όπου  είναι δυνατή η όλη κατόπτευση του χώρου της Αποθήκης (περιπολία 

κατόπτευσης χώρου). Στο σημείο αυτό θα υπάρχει σημείο σήμανσης , στο οποίο θα 

γίνεται σήμανση κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση από αυτό μετά το πέρας της 

κατόπτευσης της Αποθήκης. Στην  πρώτη περιπολία κατόπτευσης χώρου  μετά  από 

την αναχώρηση του προσωπικού εργασίας (απογευματινή βάρδια) γίνεται  γρήγορος 

έλεγχος διάρκειας όχι πάνω από πέντε λεπτά και μετά από την κατόπτευση του χώρου 

στο κτίριο  διοίκησης (όροφοι,  γραφεία  με πρόσβαση, κοινόχρηστους χώρους κλπ)  

και σβήνονται  όπου υπάρχουν αναμμένα φώτα, ανεμιστήρες, θερμαντικά σώματα, 

κλείνονται  όλα τα παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος από το 

έδαφος ή είναι εύκολη η πρόσβαση από άλλα γειτονικά κτίρια. Ενέργειες που έγιναν 

(σβήσιμο φώτων, κλείσιμο συσκευών ή παραθύρων κλπ) για συγκεκριμμένο χώρο 

αναγράφονται στο δελτίο συμβάντων βάρδιας.  

 

10. Κατά τη διάρκεια της  υπηρεσίας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση τηλεόρασης, η 

ανάγνωση εντύπων, η χρήση οινοπνευματωδών ποτών. 

 

11. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν προβαίνει σε έλεγχο του ωραρίου του προσωπικού 

της επιχείρησης κατά τις ώρες εργασίας, αλλά σημειώνει την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησης του προσωπικού και παραλαμβάνει τα σημειώματα εξόδου σημειώνοντας 

την ακριβή ώρα εξόδου και επανόδου. Μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, 
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καταγράφει σε ειδική κατάσταση όσους παραμένουν στους χώρους εργασίας, εφόσον 

έχουν ειδική άδεια. Μετά το ωράριο επιτρέπει την είσοδο μόνο εκείνων των υπαλλήλων 

που έχουν ειδική άδεια από τον Προϊστάμενο της Αποθήκης. Εάν δεν υπάρχει άδεια θα 

πρέπει να επικοινωνήσει με τον Προϊστάμενο της Αποθήκης. Επίσης καταγράφει την 

είσοδο και την έξοδο των μέσων  μεταφοράς προσωπικού σε ειδικό έντυπο. 

 

12. Κατά την έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα (δέματα – 

σάκους – τσάντες), δικαιούται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Αν αυτό δεν είναι 

δυνατόν λόγω άρνησης του, τότε  του  γίνεται  η ενημέρωση να αναμένει τον  

Προϊστάμενο της Αποθήκης για περαιτέρω ενέργειες. 

 

13.  Απαγορεύεται  αυστηρά  η  είσοδος   εργαζομένων,  επισκεπτών ή  ιδιωτών 

κατά  τις μη εργάσιμες ώρες. 

  

Οδηγοί φορτηγών του ΔΕΔΔΗΕ που διανυκτερεύουν εντός της  Αποθήκης  δεν  θα  

πρέπει   να περιφέρονται  μακράν  των οχημάτων των  και  των  χώρων των 

αποδυτηρίων.   

 

Σε περίπτωση που συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα χρειασθούν υλικά μετά το πέρας του 

ωραρίου (βλάβη, έκτακτη ανάγκη κλπ) ο φύλακας θα πρέπει να επικοινωνήσει 

οπωσδήποτε με τον Προϊστάμενο της Αποθήκης να λάβει οδηγίες. Εάν αυτό είναι 

αδύνατον, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους της Αποθήκης (Υπάρχει λίστα 

στο φυλάκιο με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα). Εάν και αυτό δεν είναι δυνατόν, 

επιτρέπει την είσοδο, παραδίδει τα υλικά και συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης το 

οποίο υπογράφει ο ίδιος και ο παραλαμβάνων τα υλικά, ενημερώνει δε τον Προϊστάμενο 

με την πρώτη ευκαιρία. 

Εάν χρειασθεί να ανοίξει κλειστές αποθήκες σπάζει το τζάμι της κλειδοθήκης που 

βρίσκεται στο χώρο  του φυλακίου  και ακολουθεί την διαδικασία όπως παραπάνω. 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το προσωπικό φύλαξης αφού ασφαλίσει την πύλη 

εισόδου συνοδεύει διαρκώς το εισερχόμενο όχημα ή υπάλληλο μέχρι την εξοδο 

του από την Αποθήκη.  

 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οχημάτων του ΔΕΔΔΗΕ για οιονδήποτε λόγο. 

 

14.   Στάθμευση οχημάτων 

 

14.1 Τα υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της απογευματινής και νυχτερινής  

βάρδιας  θα σταθμεύουν σε σημεία ορατά από το φυλάκιο και σε καμία περίπτωση δεν 

θα είναι διάσπαρτα εντός του χώρου της Αποθήκης και απομακρυσμένα (μη ορατά) από 

το φυλάκιο.  

 

Α. Ιδιωτικά Οχήματα 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των ιδιωτικών  αυτοκινήτων (προσωπικού, 

επισκεπτών, εργολάβων) εντός των εγκαταστάσεων. Η στάθμευσή τους θα γίνεται σε 

ειδικά διαμορφωμένο και ελεγχόμενο χώρο  δίπλα  στο φυλάκιο.  

 

Εξαιρούνται τα οχήματα που μεταφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες για τα οποία θα 

υπάρχει ειδική κάρτα εισόδου για  όσο χρόνο  απαιτείται  η παραμονή των εντός της 

Αποθήκης. 
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15. ΣΚΥΛΙΑ - ΦΥΛΑΚΕΣ 

  

15.1 Φροντίζει για την διατροφή των σκύλων – φυλάκων της αποθήκης. 

 

15.2 Τα σκυλιά – φύλακες θα ελευθερώνονται μετά το πέρας του ωραρίου και την 

αποχώρηση του προσωπικού και θα κλειδώνονται λίγο πριν την πρωινή προσέλευση 

του προσωπικού. 

 

16. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

Τα κλειδιά των αποθηκών φυλάσσονται σε ειδική κλειδοθήκη εντός του χώρου του 

φυλακίου. Σε περίπτωση ανάγκης ο φύλακας σπάει το τζάμι της κλειδοθήκης και ενεργεί 

ανάλογα. (Χορήγηση υλικών, πυρκαγιά κλπ). 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ειδοποιεί αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία 

και την Ιεραρχία της Υπηρεσίας. 

Θέτει σε λειτουργία το Πυροσβεστικό δίκτυο και ο ένας εκ των φυλάκων της βάρδιας 

προσπαθεί να ενεργήσει για το σβήσιμο της εστίας, ενώ ο άλλος παραμένει στην πύλη 

για την υποδοχή και καθοδήγηση της  Πυροσβεστικής. 

Οι φύλακες θα πρέπει να ενημερωθούν για τη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης 

και να εκπαιδευτούν στην κατάσβεση πυρκαγιών. 

Επίσης θα πρέπει να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στη χρήση πυροσβεστικών 

μέσων. 

Θα πρέπει να τους υποδειχθούν όλα τα πυροσβεστικά σημεία και οι θέσεις των 

πυροσβεστήρων. 

Την επόμενη αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια το συμβάν στον υπεύθυνο του Κλιμακίου. 

 

17.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

1. Κατάλληλη ένδυση για όλες τις εποχές και  καιρικές  συνθήκες  που  να φέρει 

εμφανέστατα τα χαρακτηριστικά  της  Εταιρείας. 

2. Ασύρματη ενδοεπικοινωνία (walkie-talkies) και κινητά τηλέφωνα (ένα ανά 

φύλακα) 

3. Ισχυροί Φακοί.  

4. Αυτοκίνητο Περιπολίας για χρήση μόνο στις περιπτώσεις έντονων  καιρικών 

φαινομένων  και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Επόπτη  ασφαλείας . 

 

 

Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στo  κτίριο της Π.Κ.Θ. 

 

Το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί υπηρεσία στο κτίριο της Π.Κ.Θ., του οποίου η 

φύλαξη του έχει ανατεθεί, πέραν των γενικών καθηκόντων για την ασφάλεια του 

κτιρίου, έχει και τις εξής υποχρεώσεις : 

 

1. Οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στα Στελέχη της Επιχείρησης. 

 

2. Σε περίπτωση που επισκέπτης ζητάει να επισκεφθεί μέλος της Διεύθυνσης, ή 

άλλα υπηρεσιακά στελέχη επιτρέπει την είσοδό του, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει 

τη σχετική έγκριση από τα άτομα που πρόκειται να επισκεφθεί και καταχωρεί τα 

στοιχεία ταυτότητάς του στο ειδικό τηρούμενο έντυπο. 

 

3. Οφείλει να απαντά με ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να 

παρέχει τυχόν πληροφορίες εφόσον μπορεί. 
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4. Απαγορεύει την παραμονή εντός του Θυρωρείου κάθε ξένου ατόμου και ελέγχει 

τα αντικείμενα που αφήνονται για προσωρινή φύλαξη. 

 

5. Απαγορεύει τη χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

 

6. Τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας του και προσέρχεται στο χώρο εργασίας 

στις 6:30 π.μ. και αποχωρεί στις 15:30 μ.μ.. Με την προσέλευσή του  ανοίγει την 

κεντρική είσοδο του κτιρίου επί της οδού Αγ. Δημητρίου. Μετά το πέρας του ωραρίου 

και την απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων από το κτίριο, το Προσωπικό Ασφαλείας 

που εκτελεί απογευματινή ή βραδινή υπηρεσία, ελέγχει όλους τους ορόφους, γραφεία, 

κοινόχρηστους χώρους κλπ και σβήνει όπου υπάρχουν αναμμένα φώτα, ανεμιστήρες, 

θερμαντικά σώματα, κλείνει δε όλα τα παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό 

ύψος από το έδαφος ή είναι εύκολη η πρόσβαση από άλλα γειτονικά κτίρια. 

 

7. Προβαίνει σε άνισα χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, επισκεπτόμενος όλους τους 

ορόφους πάντα από τις σκάλες και όχι με ανελκυστήρα. 

 

8. Σε χώρους όπου φυλάσσονται αρχεία ή όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια οφείλει 

να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.   

 

9. Φροντίζει την στάθμευση των αυτοκινήτων που δικαιούνται, στον 

προκαθορισμένο χώρο στάθμευσης. 

 

10. Το Προσωπικό Ασφαλείας σημειώνει στο ειδικό έντυπο την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησης του προσωπικού. Τα έντυπα παραδίδονται την επόμενη στον Τομέα 

Υποστήριξης. Επίσης παραλαμβάνει σημειώματα εξόδου σημειώνοντας την ακριβή ώρα 

εξόδου και επανόδου. Μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου, καταγράφει σε ειδική 

κατάσταση όσους παραμένουν στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και όσους 

υπαλλήλους προσέρχονται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου. 

 

11. Κατά την είσοδο και έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα 

(δέματα – σάκους – τσάντες), δικαιούται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Αν αυτό δεν 

είναι δυνατόν λόγω άρνησης του επισκέπτη τότε δεν του επιτρέπεται η είσοδος και σε 

περίπτωση επιμονής του ειδοποιεί τον άμεσα Προϊστάμενό του. 

 

12. Κατά το χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική στολή και 

να έχει σωστή συμπεριφορά. 

 

13. Απαγορεύει ρητά την είσοδο στα κτίρια μικροπωλητών, πλασιέ και γενικά κάθε 

ατόμου που θέλει να μπει για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων. 

 

14. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν αναμιγνύεται με κανένα τρόπο σε αντιπαραθέσεις 

ή άλλου είδους εντάσεις κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της 

Επιχείρησης, πλην των συνήθων υποχρεώσεών του για την ασφάλεια της Επιχείρησης. 

 

15. Στους χώρους που γίνεται συναλλαγή με το κοινό, το Προσωπικό Ασφαλείας 

οφείλει να παρέχει πληροφορίες που του ζητούνται με προθυμία και ευγένεια, χωρίς 

χρονοτριβή ή δυσφορία και να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους για ειδικές 

πληροφορίες στα αρμόδια γραφεία. 
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16. Οφείλει να απαντά αμέσως στις τηλεφωνικές κλήσεις με ευγένεια και να δίνει 

εφόσον μπορεί, γενικές πληροφορίες. 

 

17. Απαγορεύει την έξοδο κάθε υλικού της Επιχείρησης αν δεν συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη σχετική άδεια και δελτίο αποστολής. 

 

18. Οφείλει να φροντίζει να διατηρείται καθαρός ο χώρος παραμονής του. 

 

19. Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

ασφάλειας. 

 

20. Ειδοποιεί τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα 

παρατηρηθούν στη λειτουργία των ανελκυστήρων, στο δίκτυο ύδρευσης και στο 

φωτισμό ενημερώνοντας σχετικά και το βιβλίο συμβάντων. 

 

21. Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλεί σε βοήθεια όλο το προσωπικό που εργάζεται 

εκείνη την ώρα, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

Αστυνομική Αρχή, τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου και τον Επόπτη Ασφάλειας και 

προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που έχει στη 

διάθεσή του. Οφείλει δε να γνωρίζει τα σημεία που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα 

καθώς και τη λειτουργία τους. Σε ώρες εκτός εργασίας δεν εγκαταλείπει τη φύλαξη 

προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, εκτός εάν υπάρχουν δύο άτομα. 

 

22. Καταγράφει τους υπαλλήλους που προσέρχονται για υπερωριακή απασχόληση 

σημειώνοντας την ώρα εισόδου και εξόδου στο ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται για το 

σκοπό αυτό. Μετά το πέρας του ωραρίου ελέγχει όλους τους χώρους ώστε εάν 

διαπιστωθεί η παραμονή εργαζομένων, μισθωτών ή ιδιωτών, να ζητήσει την άμεση 

απομάκρυνσή τους εφόσον δεν υπάρχει σχετική άδεια. 

 

23. Σημειώνει στο βιβλίο συμβάντων ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ότι 

υπέπεσε στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του καθώς και κάθε άλλη 

διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια των Κλιμακίων. 

 

24. Εάν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, 

δολιοφθοράς κλπ, ζητά τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται εκείνη την ώρα και 

παράλληλα ζητάει τη βοήθεια των Αστυνομικών Αρχών, ενημερώνει δε το ΚΛΣ της ΔΕΗ, 

τον επόπτη ασφάλειας και τον Προϊστάμενο της μονάδας. Σε περίπτωση απόπειρας ή 

διάπραξης ληστείας διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί κατά τη διάρκειά της να 

ξεχωρίσει και να αποτυπώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ληστών (ύψος, βάρος, 

ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, ντύσιμο, χροιά φωνής, τυχόν σωματικά 

ελαττώματα κλπ), δεν θέτει όμως σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των συναδέλφων 

του. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των ληστών και αφού εξακριβώσει ότι δεν 

υπάρχει άλλος ληστής ή συνεργός ακόμη στο εισπρακτικό κέντρο, τηλεφωνεί στην 

Αστυνομία, δίνει οδηγίες στους συναδέλφους και αναλόγως των συνθηκών προσπαθεί 

να συλλάβει τους ληστές. Ειδοποιεί τον Προϊστάμενό του, κλείνει το εισπρακτικό κέντρο 

και συνεργάζεται πρόθυμα με την Αστυνομία. 

 

25. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη θέση του εάν δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης 

του. 
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26. Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με τα καθήκοντα ασφάλειας και υπακούει στις εντολές και 

υποδείξεις του Επόπτη Ασφάλειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. 

 

27. Σε περίπτωση που πελάτης φέρεται με υβριστικό τρόπο προς τους υπαλλήλους, 

το προσωπικό ασφάλειας τον απομακρύνει ευγενικά αλλά ψύχραιμα, ώστε να επανέλθει 

η ηρεμία. Εφόσον θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα 

υπαλλήλου ή πελάτη, δεν παραλείπει να ειδοποιήσει την Αστυνομία. 

 

Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στo  κτίριο της Π.Α.Θ. 

 

Το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί υπηρεσία στο κτίριο της Περ. Ανατ. Θεσ/κης του 

οποίου η φύλαξη του έχει ανατεθεί, πέραν των γενικών καθηκόντων για την ασφάλεια 

του κτιρίου, έχει και τις εξής υποχρεώσεις : 

 

1.Οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στα Στελέχη της Επιχείρησης. 

 

2.Τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας του και προσέρχεται στο χώρο εργασίας στις 

15.00 και αποχωρεί στις 23.00. Μετά το πέρας του ωραρίου και την απομάκρυνση όλων 

των υπαλλήλων από το κτίριο, το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί απογευματινή 

υπηρεσία, ελέγχει όλους τους ορόφους, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους κλπ και 

σβήνει όπου υπάρχουν αναμμένα φώτα, ανεμιστήρες, θερμαντικά σώματα, κλείνει δε 

όλα τα παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος από το έδαφος ή είναι 

εύκολη η πρόσβαση από άλλα γειτονικά κτίρια. 

 

3.Προβαίνει σε ακόμη έναν έλεγχο προ της λήξης του ωραρίου του, επισκεπτόμενος 

όλους τους ορόφους πάντα από τις σκάλες και όχι με ανελκυστήρα. 

 

4. Κατά τη διάρκεια του ωραρίου του κάνει περιστασιακά εξωτερικές περιπολίες γύρω 

από το κτίριο καθώς και στο χώρο του εξωτερικού πάρκιγκ. 

 

5.Σε χώρους όπου φυλάσσονται αρχεία ή όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια οφείλει να 

δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.   

 

6. Κατά το χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική στολή και να 

έχει σωστή συμπεριφορά. 

 

7. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν αναμιγνύεται με κανένα τρόπο σε αντιπαραθέσεις ή 

άλλου είδους εντάσεις κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της 

Επιχείρησης, πλην των συνήθων υποχρεώσεών του για την ασφάλεια της Επιχείρησης. 

 

8. Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

ασφάλειας. 

 

9. Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλεί σε βοήθεια όλο το προσωπικό που εργάζεται εκείνη 

την ώρα, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική 

Αρχή, τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου και τον Επόπτη Ασφάλειας και προσπαθεί να 

σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του. 

Οφείλει δε να γνωρίζει τα σημεία που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα καθώς και τη 

λειτουργία τους. Σε ώρες εκτός εργασίας δεν εγκαταλείπει τη φύλαξη προκειμένου να 

σβήσει τη φωτιά, εκτός εάν υπάρχουν δύο άτομα. 
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10.Σημειώνει στο βιβλίο συμβάντων ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ότι υπέπεσε 

στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του καθώς και κάθε άλλη 

διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια των Κλιμακίων. 

 

11.Εάν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, δολιοφθοράς 

κλπ, ζητά τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται εκείνη την ώρα και παράλληλα 

ζητάει τη βοήθεια των Αστυνομικών Αρχών, ενημερώνει δε το ΚΛΣ της ΔΕΗ, τον επόπτη 

ασφάλειας και τον Προϊστάμενο της μονάδας. Σε περίπτωση απόπειρας ή διάπραξης 

ληστείας διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί κατά τη διάρκειά της να ξεχωρίσει 

και να αποτυπώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ληστών (ύψος, βάρος, ηλικία, χρώμα 

μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, ντύσιμο, χροιά φωνής, τυχόν σωματικά ελαττώματα κλπ), 

δεν θέτει όμως σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των συναδέλφων του. Κατά τη 

διάρκεια της αποχώρησης των ληστών και αφού εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει άλλος 

ληστής ή συνεργός ακόμη στο εισπρακτικό κέντρο, τηλεφωνεί στην Αστυνομία, δίνει 

οδηγίες στους συναδέλφους και αναλόγως των συνθηκών προσπαθεί να συλλάβει τους 

ληστές. Ειδοποιεί τον Προϊστάμενό του, κλείνει το εισπρακτικό κέντρο και συνεργάζεται 

πρόθυμα με την Αστυνομία. 

 

12.Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη θέση του εάν δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης 

του. 

 

13.Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με τα καθήκοντα ασφάλειας και υπακούει στις εντολές και 

υποδείξεις του Επόπτη Ασφάλειας της ΔΠΜ-Θ. 

 

Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στo  κτίριο της Π.Δ.Θ. 

 

Το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί υπηρεσία στο κτίριο της  Π.Δ.Θ., του οποίου η 

φύλαξη του έχει ανατεθεί, πέραν των γενικών καθηκόντων για την ασφάλεια του 

κτιρίου, έχει και τις εξής υποχρεώσεις : 

 

1. Οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στους μισθωτούς της Επιχείρησης. 

 

2. Σε περίπτωση που επισκέπτης ζητάει να επισκεφθεί εκτός ωραρίου υποδοχής 

πελατών μέλος της Διεύθυνσης, ή άλλα υπηρεσιακά στελέχη επιτρέπει την είσοδό του, 

αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από τα άτομα που πρόκειται να 

επισκεφθεί και καταχωρεί τα στοιχεία ταυτότητάς του στο ειδικό τηρούμενο έντυπο. 

 

1. Οφείλει να απαντά με ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να 

παρέχει τυχόν πληροφορίες εφόσον μπορεί. 

 

2. Απαγορεύει την παραμονή εντός του Θυρωρείου κάθε ξένου ατόμου και ελέγχει 

τα αντικείμενα που αφήνονται για προσωρινή φύλαξη. 

 

3. Απαγορεύει τη χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος τα 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

 

4. Τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας του και προσέρχεται στο χώρο εργασίας 

στις 6:30 π.μ. και αποχωρεί στις 20:30 μ.μ. Με την προσέλευσή του ανοίγει την 

κεντρική είσοδο του κτιρίου επί της οδού Αισώπου. Μετά το πέρας του ωραρίου και την 

απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων από το κτίριο, το Προσωπικό Ασφαλείας που 
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εκτελεί απογευματινή ή βραδινή υπηρεσία, ελέγχει όλους τους ορόφους, γραφεία, 

κοινόχρηστους χώρους κλπ και σβήνει όπου υπάρχουν αναμμένα φώτα, ανεμιστήρες, 

θερμαντικά σώματα, κλείνει δε όλα τα παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό 

ύψος από το έδαφος ή είναι εύκολη η πρόσβαση από άλλα γειτονικά κτίρια. 

 

5. Προβαίνει σε άνισα χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, επισκεπτόμενος όλους τους 

ορόφους πάντα από τις σκάλες και όχι με ανελκυστήρα. 

 

6. Σε χώρους όπου φυλάσσονται αρχεία ή όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια οφείλει 

να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.   

 

7. Φροντίζει για την στάθμευση των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ, στον 

προκαθορισμένο χώρο στάθμευσης. 

 

8.  Το Προσωπικό Ασφαλείας παραλαμβάνει τα σημειώματα εξόδου των υπαλλήλων 

σημειώνοντας την ακριβή ώρα εξόδου και επανόδου. Μετά το πέρας του κανονικού 

ωραρίου, καταγράφει σε ειδική κατάσταση όσους παραμένουν στους χώρους εργασίας. 

 

9.  Κατά την είσοδο και έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα 

(δέματα – σάκους – τσάντες), δικαιούται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Αν αυτό δεν 

είναι δυνατόν λόγω άρνησης του επισκέπτη τότε δεν του επιτρέπεται η είσοδος και σε 

περίπτωση επιμονής του ειδοποιεί τον άμεσα Προϊστάμενό του. 

 

10.  Κατά το χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική στολή και 

να έχει σωστή συμπεριφορά. 

 

11.  Απαγορεύει ρητά την είσοδο στα κτίρια μικροπωλητών, πλασιέ και γενικά κάθε 

ατόμου που θέλει να μπει για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων. 

 

12.  Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν αναμιγνύεται με κανένα τρόπο σε αντιπαραθέσεις 

ή άλλου είδους εντάσεις κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της 

Επιχείρησης. 

 

13.  Στους χώρους που γίνεται συναλλαγή με το κοινό, το Προσωπικό Ασφαλείας 

οφείλει να παρέχει πληροφορίες που του ζητούνται με προθυμία και ευγένεια, χωρίς 

χρονοτριβή ή δυσφορία και να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους για ειδικές 

πληροφορίες στα αρμόδια γραφεία. 

 

14.  Οφείλει να απαντά αμέσως στις τηλεφωνικές κλήσεις με ευγένεια και να δίνει 

εφόσον μπορεί, γενικές πληροφορίες. 

 

15.  Απαγορεύει την έξοδο κάθε υλικού της Επιχείρησης αν δεν συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη σχετική άδεια και δελτίο αποστολής. 

 

16.  Οφείλει να φροντίζει να διατηρείται καθαρός ο χώρος παραμονής του. 

 

17.  Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

ασφάλειας. 

 

18.  Ειδοποιεί τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα 

παρατηρηθούν στη λειτουργία των ανελκυστήρων, στο δίκτυο ύδρευσης και στο 

φωτισμό ενημερώνοντας σχετικά και το βιβλίο συμβάντων. 
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19.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλεί σε βοήθεια όλο το προσωπικό που εργάζεται 

εκείνη την ώρα, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

Αστυνομική Αρχή, τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου και τον Επόπτη Ασφαλείας και 

προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που έχει στη 

διάθεσή του. Οφείλει δε να γνωρίζει τα σημεία που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα 

καθώς και τη λειτουργία τους.  

 

20.  Καταγράφει τους υπαλλήλους που προσέρχονται για υπερωριακή απασχόληση 

σημειώνοντας την ώρα εισόδου και εξόδου στο ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται για το 

σκοπό αυτό. Μετά το πέρας του ωραρίου ελέγχει όλους τους χώρους ώστε εάν 

διαπιστωθεί η παραμονή εργαζομένων ή ιδιωτών, να ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή 

τους εφόσον δεν υπάρχει σχετική άδεια. 

 

21.  Σημειώνει στο βιβλίο συμβάντων ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ότι 

υπέπεσε στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του καθώς και κάθε άλλη 

διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια των Κλιμακίων. 

 

22.  Εάν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, 

δολιοφθοράς κλπ, ζητά τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται εκείνη την ώρα και 

παράλληλα ζητάει τη βοήθεια των Αστυνομικών Αρχών, ενημερώνει δε τον Επόπτη 

Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ και τον Προϊστάμενο της Μονάδας. Σε περίπτωση απόπειρας ή 

διάπραξης ληστείας διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί κατά τη διάρκειά της να 

ξεχωρίσει και να αποτυπώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ληστών (ύψος, βάρος, 

ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, ντύσιμο, χροιά φωνής, τυχόν σωματικά 

ελαττώματα κλπ), δεν θέτει όμως σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των 

παρευρισκόμενων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των ληστών και αφού 

εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει άλλος ληστής ή συνεργός ακόμη στο εισπρακτικό κέντρο, 

τηλεφωνεί στην Αστυνομία, δίνει οδηγίες στους συναδέλφους και αναλόγως των 

συνθηκών προσπαθεί να συλλάβει τους ληστές. Ειδοποιεί τον Προϊστάμενό του, κλείνει 

το εισπρακτικό κέντρο και συνεργάζεται πρόθυμα με την Αστυνομία. 

 

23.  Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη θέση του εάν δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης 

του. 

 

24.  Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με τα καθήκοντα ασφάλειας και υπακούει στις εντολές και 

υποδείξεις του Επόπτη Ασφάλειας της ΔΠΜ-Θ. 

 

25.  Σε περίπτωση που πελάτης φέρεται με υβριστικό τρόπο προς τους υπαλλήλους, 

το προσωπικό ασφάλειας τον απομακρύνει ευγενικά αλλά ψύχραιμα, ώστε να επανέλθει 

η ηρεμία. Εφόσον θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα 

υπαλλήλου ή πελάτη, δεν παραλείπει να ειδοποιήσει την Αστυνομία. 

 

Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας στo  κτίριο του Π/Κ Λαγκαδά. 

 

Το Προσωπικό Ασφαλείας που εκτελεί υπηρεσία στο κτίριο του Π/Κ Λαγκαδά, του 

οποίου η φύλαξη του έχει ανατεθεί, πέραν των γενικών καθηκόντων για την ασφάλεια 

του κτιρίου, έχει και τις εξής υποχρεώσεις : 

 

1. Οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό στους μισθωτούς της Επιχείρησης. 
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2. Σε περίπτωση που επισκέπτης ζητάει να επισκεφθεί εκτός ωραρίου υποδοχής 

πελατών μέλος της Διεύθυνσης, ή άλλα υπηρεσιακά στελέχη επιτρέπει την είσοδό του, 

αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση από τα άτομα που πρόκειται να 

επισκεφθεί και καταχωρεί τα στοιχεία ταυτότητάς του στο ειδικό τηρούμενο έντυπο. 

 

3. Οφείλει να απαντά με ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να παρέχει 

τυχόν πληροφορίες εφόσον μπορεί. 

 

4. Απαγορεύει την παραμονή εντός του Θυρωρείου κάθε ξένου ατόμου και ελέγχει τα 

αντικείμενα που αφήνονται για προσωρινή φύλαξη. 

 

5. Απαγορεύει τη χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος τα 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

 

6. Τηρεί με ακρίβεια το ωράριο εργασίας του και προσέρχεται στο χώρο εργασίας στις 

8:00 π.μ. και αποχωρεί στις 14:00 μ.μ. 

 

7. Προβαίνει σε άνισα χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, επισκεπτόμενος όλους τους 

ορόφους πάντα από τις σκάλες και όχι με ανελκυστήρα. 

 

8. Σε χώρους όπου φυλάσσονται αρχεία ή όπου υπάρχουν χρηματοκιβώτια οφείλει να 

δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.   

 

9. Φροντίζει για την στάθμευση των αυτοκινήτων του ΔΕΔΔΗΕ, στον προκαθορισμένο 

χώρο στάθμευσης. 

 

10. Το Προσωπικό Ασφαλείας παραλαμβάνει τα σημειώματα εξόδου των υπαλλήλων 

σημειώνοντας την ακριβή ώρα εξόδου και επανόδου.  

 

11. Κατά την είσοδο και έξοδο ατόμων που φέρουν μαζί τους διάφορα αντικείμενα 

(δέματα – σάκους – τσάντες), δικαιούται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Αν αυτό δεν 

είναι δυνατόν λόγω άρνησης του επισκέπτη τότε δεν του επιτρέπεται η είσοδος και σε 

περίπτωση επιμονής του ειδοποιεί τον άμεσα Προϊστάμενό του. 

 

12. Κατά το χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική στολή και να 

έχει σωστή συμπεριφορά. 

 

          13. Απαγορεύει ρητά την είσοδο στα κτίρια μικροπωλητών, πλασιέ και γενικά κάθε  

          ατόμου που θέλει να μπει για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων. 

 

          14. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν αναμιγνύεται με κανένα τρόπο σε αντιπαραθέσεις ή   

           άλλου είδους εντάσεις κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού της  

           Επιχείρησης. 

 

          15. Στους χώρους που γίνεται συναλλαγή με το κοινό, το Προσωπικό Ασφαλείας  

          οφείλει να παρέχει πληροφορίες που του ζητούνται με προθυμία και ευγένεια, χωρίς  

          χρονοτριβή ή δυσφορία και να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους για ειδικές  

           πληροφορίες στα αρμόδια γραφεία. 

 

           16.Οφείλει να απαντά αμέσως στις τηλεφωνικές κλήσεις με ευγένεια και να δίνει  

           εφόσον μπορεί, γενικές πληροφορίες. 
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          17. Απαγορεύει την έξοδο κάθε υλικού της Επιχείρησης αν δεν συνοδεύεται από την  

          προβλεπόμενη σχετική άδεια και δελτίο αποστολής. 

 

18. Οφείλει να φροντίζει να διατηρείται καθαρός ο χώρος παραμονής του. 

 

          19. Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό  

          ασφάλειας. 

 

           20. Ειδοποιεί τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα  

           παρατηρηθούν στο δίκτυο ύδρευσης και στο φωτισμό ενημερώνοντας σχετικά και το  

           βιβλίο συμβάντων. 

 

21. Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλεί σε βοήθεια όλο το προσωπικό που εργάζεται εκείνη 

την ώρα, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική 

Αρχή, τον Προϊστάμενο του Κλιμακίου και τον Επόπτη Ασφαλείας και προσπαθεί να 

σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που έχει στη διάθεσή του. 

Οφείλει δε να γνωρίζει τα σημεία που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα καθώς και τη 

λειτουργία τους.  

 

22. Σημειώνει στο βιβλίο συμβάντων ή στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύστημα ότι 

υπέπεσε στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του καθώς και κάθε άλλη 

διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια των Κλιμακίων. 

 

23. Εάν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, 

δολιοφθοράς κλπ, ζητά τη βοήθεια του προσωπικού που εργάζεται εκείνη την ώρα και 

παράλληλα ζητάει τη βοήθεια των Αστυνομικών Αρχών, ενημερώνει δε τον Επόπτη 

Ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ και τον Προϊστάμενο της Μονάδας. Σε περίπτωση απόπειρας ή 

διάπραξης ληστείας διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί κατά τη διάρκειά της να 

ξεχωρίσει και να αποτυπώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ληστών (ύψος, βάρος, 

ηλικία, χρώμα μαλλιών, χρώμα οφθαλμών, ντύσιμο, χροιά φωνής, τυχόν σωματικά 

ελαττώματα κλπ), δεν θέτει όμως σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των 

παρευρισκόμενων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των ληστών και αφού 

εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει άλλος ληστής ή συνεργός ακόμη στο εισπρακτικό κέντρο, 

τηλεφωνεί στην Αστυνομία, δίνει οδηγίες στους συναδέλφους και αναλόγως των 

συνθηκών προσπαθεί να συλλάβει τους ληστές. Ειδοποιεί τον Προϊστάμενό του, κλείνει 

το εισπρακτικό κέντρο και συνεργάζεται πρόθυμα με την Αστυνομία. 

 

24. Το Προσωπικό Ασφαλείας δεν απομακρύνεται από τη θέση του χωρίς να υπάρχει 

σοβαρός λόγος, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη θέση του εάν δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης 

του. 

 

25. Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με τα καθήκοντα ασφάλειας και υπακούει στις εντολές και 

υποδείξεις του Επόπτη Ασφάλειας της ΔΠΜ-Θ. 

 

26. Σε περίπτωση που πελάτης φέρεται με υβριστικό τρόπο προς τους υπαλλήλους, το 

προσωπικό ασφάλειας τον απομακρύνει ευγενικά αλλά ψύχραιμα, ώστε να επανέλθει η 

ηρεμία. Εφόσον θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα 

υπαλλήλου ή πελάτη, δεν παραλείπει να ειδοποιήσει την Αστυνομία. 
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ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1. Δελτίο συμβάντων βάρδιας (υπόδειγμα επισυνάπτεται) .  Συμπληρώνεται σε 

κάθε βάρδια και υπογράφεται από το προσωπικό φύλαξης της βάρδιας. Σε αυτό  

αναγράφονται  κατά  τη  διάρκεια της βάρδιας  τα στοιχεία  των περιπολιών, τυχόν 

περιστατικά  που συνέβησαν ή ύποπτες κινήσεις ατόμων/οχημάτων μαζί με τις 

ενέργειες που έγιναν από το προσωπικό βάρδιας  ή  παρατηρήσεις από τις  

περιπολίες που σχετίζονται με την ασφάλεια ή παρατηρήσεις για την λειτουργία  των  

συστημάτων που εξυπηρετούν την ασφάλεια του χώρου ( φωτισμός, περίφραξη, συστ 

συναγερμού, κάμερες κλπ)  και  λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται ότι έχουν σχέση με 

την ασφάλεια του χώρου. Τα Δελτία Συμβάντων θα αποστέλλονται κάθε πρωί στον 

Επόπτη Ασφαλείας και  θα  παραδίδονται  στον επί τόπου Προϊστάμενο   του 

φυλασσόμενου χώρου διατηρώντας αντίγραφα.  

 

Για την 1862  Περιφ Αποθήκη, Δελτία Συμβάντων που  έχουν  παρατηρήσεις  θα 

αποστέλλονται με fax στον  επόπτη λειτουργίας της Αποθήκης. 

 

2. Ημερολόγιο έργου, όπου θα αναγράφεται η ακριβής ώρα εισόδου – εξόδου, το 

ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ταυτότητας του επισκέπτη καθώς και ο ακριβής 

προσδιορισμός του χώρου που επισκέπτεται. Τα αντίγραφα του ημερολογίου θα 

αποστέλλονται καθημερινά στον  επί τόπου Προϊστάμενο του φυλασσόμενου χώρου  και 

την Προϊσταμένη του Τομέα Υποστήριξης μέσω του Επόπτη ασφαλείας.   

 

Για την Περιφερειακή Αποθήκη θα καταγράφονται επιπρόσθετα τα πλήρη στοιχεία του 

οδηγού, των  λοιπών  επιβαινόντων  και του αυτοκινήτου που εισέρχεται στο χώρο της 

Αποθήκης, ο σκοπός εισόδου και  η περιγραφή του φορτίου. Τα αντίγραφα του 

ημερολογίου θα αποστέλλονται καθημερινά στον  Προϊστάμενο της Αποθήκης και την 

Προϊσταμένη του Τομέα Υποστήριξης μέσω του Επόπτη ασφαλείας.   

 

3.    Δελτίο εισόδου-εξόδου,  που θα συμπληρώνεται για τα  οχήματα που 

εισέρχονται στην    1862 Περ.  Αποθήκη .  Θα  πρέπει να γίνεται με την αναγραφή  

των στοιχείων μικτού βάρους και απόβαρου, την επισύναψη  των  αντίστοιχων 

εκτυπωτικών  βάρους ζύγισης  ( από  το ηλεκτρονικό ζυγιστήριο της  Αποθήκης) και 

λοιπών στοιχείων (ονοματεπώνυμο φύλακα, υπογραφή, ώρες, είδη υλικών κλπ).  

Αντίγραφο  του δελτίου   με τα  πλήρη στοιχεία του  για κάθε όχημα   τηρείται  στο  

φυλάκιο.  

    

4.   Δελτίο  ελέγχου φορτίου (υπόδειγμα επισυνάπτεται),  που  θα συμπληρώνεται   

σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα  στην παράγραφο 2  της ενότητας «Καθήκοντα 

Προσωπικού ασφαλείας στην Περιφερειακή Αποθήκη 1862 Αγχιάλου».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


