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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη φύλαξη του
κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό διάστηµα από 1/2/2013 έως 31/5/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ 8 και 9
του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58), µε το άρθρο 10 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212), µε
την παρ 14 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), µε την παρ 1 του άρθρου 22 του ν. 3965
(ΦΕΚ Α΄ 113), µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31) και µε το άρθρο 323 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) και του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α΄ 195), «Περί οργανισµού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»
και του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2390) Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»,
γ. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» και του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου»,
δ. του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
ε. του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)»,
στ. του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις».
ζ. της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄ 132) «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
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η. του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/21.8.1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες
διατάξεις.
θ. του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς
διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
ι. Του άρθρου 1 της πράξης 6 του Υπουργικού Συµβουλίου της 28/2/2012 (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθµιση
θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012»
2. Την υπ. αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Περί
καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
3. Την αριθµ. 222/A2-50/08-01-2013 και µε αριθµό καταχώρησης 20 απόφαση έγκρισης δέσµευσης
πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0892 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους 2013 για τη
φύλαξη του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ.
4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε δαπάνη ποσού πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (53.200,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (ήτοι καθαρό ποσό 43.252,03€ πλέον ΦΠΑ 9.947,97€), για την διεξαγωγή
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη φύλαξη του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, για το χρονικό διάστηµα από
1/2/2013 έως 31/5/2013 και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου από τον ανοικτό
διαγωνισµό για τη φύλαξη του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, µε τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού
η
διαγωνισµού ορίζεται η δεκάτη ογδόη (18 ) Ιανουαρίου 2013 (18.1.2013), ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10.00µµ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46, 185 10 Πειραιάς.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι συµµετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν τις προφορές τους σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και
αντίγραφο) σε σφραγισµένο φάκελο προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού µέχρι
και την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.
3. Κριτήριο κατακύρωσης του έργου αποτελεί η χαµηλότερη τιµή.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην Ελληνική γλώσσα
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού
6. Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθµού εξόδων 0892 του προϋπολογισµού
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, οικον. έτους 2013, και υπόκειται σε κράτηση κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., µετά του αναλογούντος χαρτοσήµου
και ΟΓΑ χαρτοσήµου.
Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% επί της ακαθάριστης αξίας, για την οποία χορηγείται
βεβαίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄151). Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΛΣΤΑΤ.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, β) ενώσεις παρόχων
υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του έργου είναι η φύλαξη του κτηρίου της Αναθέτουσας Αρχής, επί των οδών Πειραιώς 46
και Επονιτών στον Πειραιά, που αποτελείται από επτά (7) ορόφους, τρία (3) υπόγεια πάρκιν και
αποθήκες, καθώς και ανεξάρτητου κτηρίου µε προδιαγραφές παιδικού σταθµού που χρησιµοποιείται
ως αποθηκευτικός χώρος, συνολικής επιφάνειας 22.500 τ.µ περίπου, για το χρονικό διάστηµα από
01.02.2013 µέχρι 31.05.2013 και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου
από τον ανοικτό διαγωνισµό για τη φύλαξη του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, µε δικαίωµα παράτασης
της σύµβασης που θα υπογραφεί.

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
Επειδή ο εξοπλισµός του κτηρίου είναι µεγάλης αξίας δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο της
φύλαξης και θα πρέπει να αναληφθεί από αξιόπιστη επιχείρηση που να διαθέτει µεγάλη
εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει άτοµα από το προσωπικό του, τα οποία θα είναι, έµπιστα, έντιµα, εχέµυθα,
επιλεγµένα µε αυστηρά κριτήρια, σωστά εκπαιδευµένα, ελεγχόµενα κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, µε καθαρό ποινικό µητρώο και µε Α∆ΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY (Ν.2518/1997) που
χορηγείται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, θα γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και θα είναι ηλικίας
από 22 µέχρι 45 ετών µε σκοπό τη φύλαξη του παραπάνω κτηρίου επί εικοσιτετραώρου (24ώρου)
βάσεως.
Η φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Πειραιάς) θα γίνεται όλες
τις ηµέρες της εβδοµάδας, σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) καθηµερινή βάση, συµπεριλαµβανοµένων
των αργιών µε τρεις (3) φύλακες σε κάθε βάρδια.

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

3.1 Τα καθήκοντα του προσωπικού που θα διαθέσει ο Ανάδοχος για τη φύλαξη του κτηρίου της
Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι τα εξής:
α) Έλεγχος και καταγραφή των επισκεπτών.
● Στα πλαίσια της διασφάλισης των εγκαταστάσεων της ΕΛΣΤΑΤ, της ασφαλείας του προσωπικού

της, της εύρυθµης λειτουργίας της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα πρότυπα που εφαρµόζονται σε
οργανισµούς, το προσωπικό της εταιρείας φύλαξης θα ζητεί από κάθε επισκέπτη το δελτίο
αστυνοµικής ταυτότητάς του προκειµένου να αναγραφεί σε ειδικό βιβλίο ο αριθµός του µαζί µε το
ονοµατεπώνυµο, την ώρα άφιξης και αναχώρησής του, το γραφείο και τον υπάλληλο που
επισκέπτεται. Στον επισκέπτη, κατά την είσοδό του, δεν επιτρέπεται να έχει µαζί του πράγµατα ή, κατά
την έξοδό του να πάρει πράγµατα, εκτός από τα προσωπικά του αντικείµενα. Άλλα αντικείµενα θα
φυλάσσονται στο θυρωρείο µέχρι της εξόδου του επισκέπτη. Για λόγους ασφαλείας του κτηρίου, ο
επισκέπτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τον υπάλληλο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθεί.
Συγκεκριµένα ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ θα ειδοποιείται από το φύλακα βάρδιας για την άφιξη του
επισκέπτη, θα κατεβαίνει στην είσοδο και θα τον συνοδεύει µέχρι το γραφείο του. Επίσης, η
αποχώρηση του επισκέπτη θα γίνεται µε τη συνοδεία του υπαλλήλου µέχρι την έξοδο του κτηρίου. Ο
επισκέπτης δε θα µπορεί να κινηθεί µέσα στο κτήριο χωρίς τη συνοδεία του υπαλλήλου τον οποίο
επισκέπτεται.
• Θα ελέγχονται οι αποσκευές του προσωπικού της εταιρείας καθαρισµού κατά την είσοδο και έξοδό
τους.

4

β) Έλεγχος του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
• Οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ θα ελέγχονται µόνον εφόσον φέρουν µαζί τους, κατά την είσοδο ή την
έξοδό τους, τσάντες µεγάλου µεγέθους ή δέµατα. Επίσης, δε θα επιτρέπεται στους υπαλλήλους της
ΕΛΣΤΑΤ να πάρουν µαζί τους, κατά την έξοδό τους από το κτήριο, υλικά που ανήκουν στην κυριότητα
της Υπηρεσίας χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.
• Όλοι οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ θα εισέρχονται και θα εξέρχονται αποκλειστικά από την Κεντρική
είσοδο του κτηρίου επί της οδού Πειραιώς µε εξαίρεση των οδηγών που θα εισέρχονται και θα
εξέρχονται µε τα αυτοκίνητα τους στο και από το χώρο των πάρκινγκ από την είσοδο της οδού
Επονιτών.
• Επίσης από την είσοδο της οδού Επονιτών θα εισέρχονται υπάλληλοι µόνο κατά τις ώρες από
07.00 π.µ. µέχρι και 08.00 π.µ.
• Το προσωπικό της φύλαξης δεν θα έχει καµία αρµοδιότητα σχετικά µε την καταγραφή των
υπαλλήλων κατά την παραπάνω ώρα.
• Επισηµαίνεται ότι κανένας υπάλληλος πεζός δεν θα εισέρχεται και εξέρχεται κατά τις υπόλοιπες
ώρες της ηµέρας από την είσοδο της οδού Επονιτών εκτός αν έχει ειδική άδεια από τους υπεύθυνους
του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ.
• Το προσωπικό της φύλαξης θα καταγράφει σε βιβλίο που τηρείται στο φυλάκιο επί της οδού
Επονιτών τον αριθµό κυκλοφορίας του εισερχοµένου αυτοκινήτου, την ώρα εισόδου και εξόδου (όσες
φορές επαναληφθεί) και τον αριθµό κάρτας (Μητρώου) του οδηγού Υπαλλήλου.
• Θα επιτρέψει να εισέλθουν στο χώρο των πάρκινγκ τόσα αυτοκίνητα όσες είναι και οι καθορισµένες
αριθµηµένες θέσεις και να σταθµεύουν αποκλειστικά σε αυτές.
• Σε περίπτωση που υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ προσέρχονται στο κτήριο, προκειµένου να εργασθούν
σε µη εργάσιµες ώρες ή ηµέρες (βραδινές ώρες, Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ.), θα πρέπει να
ενηµερώνεται το ειδικό βιβλίο για τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ που θα υπάρχει στην είσοδο του
κτηρίου µε τα στοιχεία του υπαλλήλου, το γραφείο/χώρο που θα εργαστεί, το χρόνο εισόδου και το
χρόνο εξόδου του. Κανένας δε θα µπορεί να εισέλθει αν δεν αναγράφονται τα στοιχεία του στο σχετικό
βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή ο φύλακας βάρδιας εφόσον δεν γνωρίζει τον υπάλληλο θα ζητά το δελτίο
αστυνοµικής ή υπηρεσιακής ταυτότητας του.

γ) Έλεγχος του κτηρίου.
Έλεγχος του κτηρίου µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων και το πέρας των εργασιών
καθαρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων να διαπιστωθεί αν είναι κλειστά τα φωτοτυπικά
µηχανήµατα, τα κλιµατιστικά ορόφων, UPS, C/R, οι αντλίες, οι βρύσες, τα φώτα, τα παράθυρα, οι
πόρτες και ο περιβάλλων χώρος.
δ) Εποπτεία και έλεγχος των εγκαταστάσεων επί 24ώρου βάσεως.
• Το προσωπικό της φύλαξης θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και εξοπλισµένο για την επίβλεψη
και προστασία των χώρων. Οι φύλακες θα πρέπει να είναι άρτια ενηµερωµένοι έχοντας
παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε κάθε δυσάρεστη
κατάσταση και στην αποσόβηση κάθε κινδύνου (ληστεία, κλοπή, συµπλοκή, φθορά περιουσίας,
σεισµό, πυρκαγιά κ.λ.π.). Να είναι ειδικοί σε θέµατα ασφαλείας µε πολύχρονη πείρα, έτσι ώστε να
επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή προστασία των εγκαταστάσεων.
• Θα φέρουν ειδική στολή µε τα διακριτικά της εταιρείας φύλαξης, καρτέλα µε το ονοµατεπώνυµο και
τον Αριθµό Μητρώου, θα είναι εξοπλισµένοι µε φακούς και κινητά τηλέφωνα ή φορητούς ασυρµάτους.
Επιπλέον στο ειδικό βιβλίο που αναφέρθηκε πιο πάνω, κάθε υπάλληλος της φύλαξης θα σηµειώνει
οτιδήποτε συµβεί κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.
• Κάθε υπάλληλος της φύλαξης θα έχει επιπλέον άµεση επικοινωνία και υποστήριξη από το κέντρο.
Σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία θα γίνεται µέσω ασυρµάτων ή κινητών τηλεφώνων ή µπουτόν
πανικού τα οποία θα έχουν συνεχώς πάνω τους.
• Με τον τρόπο αυτό η επέµβαση τους θα είναι έγκαιρη µε ταυτόχρονη ειδοποίηση της Αστυνοµίας ή
κάθε άλλης αρµόδιας Αρχής.
• Θα πραγµατοποιείται έλεγχος στο προσωπικό φύλαξης και των εγκαταστάσεων, από περίπολο
της εταιρείας φύλαξης, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και παρακολούθηση µέσω κλειστού
κυκλώµατος, όπου υπάρχει, καθώς και από τους υπεύθυνους της υπηρεσίας.
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• Το προσωπικό της Εταιρείας απαγορεύεται να δίνει πληροφορίες για τη διάταξη του χώρου
εργασίας του καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά µε τις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ και να
συζητά οποιοδήποτε επαγγελµατικό θέµα µε αναρµόδια άτοµα της ΕΛΣΤΑΤ.
• Επίσης να µην δέχεται επισκέψεις φίλων, γνωστών, φιλοδωρήµατα από τρίτους, να χρησιµοποιεί
ραδιόφωνο, τηλεόραση ή άλλο µέσο ψυχαγωγίας, κατάχρηση τηλεφώνου, να µην κάνει χρήση
οινοπνευµατωδών ποτών πριν ή κατά την διάρκεια της υπηρεσίας, να µην καπνίζει στους χώρους των
εγκαταστάσεων (εκτός από το φυλάκιο και µε την ανάλογη διακριτικότητα) και να µην εγκαταλείπει το
χώρο επιτήρησης, πλην ανώτερης βίας αφού έχει ενηµερώσει για την αντικατάσταση του.

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Επόπτες της Εταιρείας θα ελέγχουν το προσωπικό της φύλαξης µε συχνές επισκέψεις (µέχρι και 6
φορές την ηµέρα).
Οι υπάλληλοι της φύλαξης θα αναφέρουν (µέσω του ραδιοδικτύου) στο κέντρο λήψης της Εταιρείας σε
κάθε αλλαγή βάρδιας αλλά και κάθε τι που θα πρέπει να αναφερθεί (περιστατικά - βλάβες κ.λ.π.)
Κανένας υπάλληλος της φύλαξης δε θα αναλαµβάνει υπηρεσία εάν πρώτα δεν έχει ενηµερωθεί και
εκπαιδευτεί για τουλάχιστον µία βδοµάδα στο συγκεκριµένο χώρο.

Στα καθήκοντα τους περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ο έλεγχος όλων των κτηρίων για προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού, υδραυλικών, ανοιχτών
παραθύρων UPS, C/R κλιµατιστικά ορόφων κ.λ.π.
Έλεγχος περιµετρικά εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου όπου υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι.
Οπτικός έλεγχος των αντικειµένων που µεταφέρουν οι υπάλληλοι και οι εισερχόµενοι στο κτήριο
και περαιτέρω έλεγχος σε όλους εάν αυτό απαιτηθεί.
Συνεχής (ανά 60 λεπτά) περιπολία πίσω και γύρω από τα φυλασσόµενα κτήρια – αποθήκες
και διαπίστωση αυτών των ενεργειών από ρολόγια ειδικά που θα τοποθετηθούν σε καίρια
σηµεία.
Η άµεση επέµβαση τους σε καταστάσεις συναγερµών ασφαλείας ή πυρκαγιάς.
Ο έλεγχος όλων των επισκεπτών καθώς και η κράτηση όλων των τηλεφωνηµάτων που θα
πραγµατοποιούνται.
Κάθε πόστο θα έχει το δικό του βιβλίο συµβάντων, όπου θα καταγράφονται τα πάντα.
24ωρη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων µέσω του κλειστού κυκλώµατος.
Το βιβλίο θα το ελέγχουν και θα το σφραγίζουν οι επόπτες.

3.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η Εταιρεία θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που απαιτούν οι σηµερινές συνθήκες
φύλαξης:

•
•
•
•
•
•
•
•

Στολή – χειµερινή, θερινή,
Φακούς,
Σφυρίχτρες,
Ασυρµάτους UHF συνδεδεµένους µε το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας,
∆υνατότητα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης,
Ανιχνευτές µετάλλων,
Ηλεκτρονικά ρολόγια περιπολικού,
Κέντρο λήψης σηµάτων.

3.4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
• Η επόπτευση και ο έλεγχος των προσωπικού της φύλαξης θα είναι καθηµερινός και σε 24ωρη
βάση.
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• Οι επόπτες αφού περνούν από την φύλαξη θα υπογράφουν στο βιβλίο συµβάντων βάζοντας την
σφραγίδα της Εταιρείας.
• Οι υπάλληλοι της φύλαξης θα δίνουν αναφορά στην Εταιρεία και στον υπεύθυνο του κτιρίου σε
κάθε αλλαγή βάρδιας και στη µέση της βάρδιας τους.
• Σε περίπτωση ανάγκης ή έκτακτου περιστατικού θα ειδοποιείται το κέντρο λήψης της Εταιρείας το
οποίο στέλνει την πλησιέστερη περίπολο για έλεγχο. Αν απαιτηθεί καλείται η Άµεση ∆ράση και θα
ειδοποιείται ο υπεύθυνος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ.
• Ο µέγιστος χρόνος για την επέµβαση κάποιου από τα περιπολικά της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 15
λεπτά.
• Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναµίας κάποιου από το προσωπικό της φύλαξης να προσέλθει στην
υπηρεσία του η αντικατάστασή του θα γίνεται άµεσα και µε άτοµο το οποίο θα έχει εγκριθεί από τη ΕΛΣΤΑΤ.
• Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος της φύλαξης είναι υπεύθυνος για τον Έλεγχο
Εισερχοµένων - Εξερχοµένων Επισκεπτών & Οχηµάτων.
• Με τον όρο «έλεγχος» εννοείται η διερεύνηση και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων
προσώπου, οχήµατος ή πράγµατος και η διαπίστωση της νόµιµης και εξουσιοδοτηµένης εισόδου –
εξόδου αυτών, στον χώρο της φύλαξης.
• Με τον όρο «έρευνα» εννοείται η προσπάθεια αποκάλυψης και εξακρίβωσης των φερόµενων
πραγµάτων από πρόσωπο ή όχηµα, καθώς επίσης και η προσπάθεια εξεύρεσης αναζητούµενων για
οποιοδήποτε λόγο πραγµάτων.
• Μέσω κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ο φύλακας είναι υποχρεωµένος να ελέγχει την κίνηση των
ατόµων στους χώρους που καλύπτονται από κλειστό κύκλωµα µέσω µόνιτορ.

3.5 EΛΕΓΧΟΣ - EΡΕΥΝΑ ΑΤΟΜΩΝ
•

•

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ θα είναι εφοδιασµένοι µε µεριµνά της µε ειδικά ατοµικά
δελτία, τα οποία φέρουν εµφανώς και επιδεικνύουν στον υπάλληλο της φύλαξης κάθε φορά που
εισέρχονται ή εξέρχονται από τη φυλασσόµενη εγκατάσταση.
Επίσης, µε µέριµνα της ΕΛΣΤΑΤ, στο θυρωρείο θα υπάρχει επικαιροποιηµένη ονοµαστική
κατάσταση όλων των υπαλλήλων, στην οποία δύναται να ανατρέχει ο υπάλληλος της φύλαξης για
εξακρίβωση και διασταύρωση στοιχείων.

Όσον αφορά τους επισκέπτες οι ενέργειες του υπάλληλου της φύλαξης που πρέπει να ακολουθούνται
θα είναι οι εξής:
i.

Ο επισκέπτης προσέρχεται στο θυρωρείο και ο υπάλληλος της φύλαξης τον ρωτά ποιόν
επιθυµεί να επισκεφθεί, πώς ονοµάζεται και ποιος είναι ο σκοπός της επισκέψεως του.

ii.

Ακολούθως θα επικοινωνεί τηλεφωνικά µε το δεχόµενο την επίσκεψη, θα ενηµερώνει αυτόν
σχετικά, και εφόσον αυτός αποδεχτεί την επίσκεψη θα προβαίνει στα ακόλουθα:
1. Ζητάει από τον επισκέπτη ένα προσωπικό δηµόσιο έγγραφο (αστυνοµική ταυτότητα,
εκλογικό βιβλιάριο, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης κ.λ.π.) µε βάση το οποίο καταγράφει τα
ακριβή στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, αριθµό εγγράφου, ποιόν επισκέπτεται, λόγος
επίσκεψης, ώρα εισόδου) στο «Βιβλίο Επισκεπτών – Φύλαξης».
2. ∆ίδεται στον επισκέπτη καρτέλα «Επισκέπτης» αριθµηµένη βάσει του βιβλίου επισκεπτών
και του επιτρέπει την παραµονή του στο χώρο αναµονής. Το δηµόσιο έγγραφο παραµένει
στο θυρωρείο µέχρι την αποχώρηση του επισκέπτη.
3. Ο δεχόµενος την επίσκεψη υποχρεούται να παραλάβει ο ίδιος ή αντιπρόσωπος του τον
επισκέπτη από το χώρο αναµονής, να συνοδεύει αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια παραµονής
του στην εγκατάσταση και να οδηγεί αυτόν µέχρι το θυρωρείο κατά την αποχώρηση του.
4. Κατά την αποχώρηση του επισκέπτη ο φύλακας παραλαµβάνει το ∆ελτίο «Επισκέπτης»,
επιστρέφει το δηµόσιο έγγραφο του επισκέπτη (στον ίδιο) και καταγράφει την ακριβή ώρα
εξόδου στο «Βιβλίο Επισκεπτών – Φύλαξης».

Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ατόµων (προµηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες, εργολάβοι, συνεργεία
καθαρισµού, κ.λ.π.) θ’ αντιµετωπίζονται µε την διαδικασία ελέγχου των επισκεπτών.
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3.6 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα οχήµατα των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ θα είναι εφοδιασµένα µε µέριµνά της µε ειδικά δελτία
ελεύθερης εισόδου. Τα δελτία αυτά τοποθετούνται µε µέριµνα των εισερχοµένων σε εµφανές σηµείο
επί του οχήµατος. Επίσης, µε µέριµνα της ΕΛΣΤΑΤ, στο θυρωρείο υπάρχει κατάσταση των οχηµάτων
των εργαζοµένων, στην οποία δύναται να ανατρέχει ο φύλακας για εξακρίβωση και διασταύρωση
στοιχείων.
•

•
•

Όλα τα αναφερόµενα για την έρευνα ατόµων ισχύουν και για την έρευνα οχηµάτων κατά την είσοδο
και έξοδο των επισκεπτών. Ερευνώνται µε προσοχή, αλλά χωρίς πρόκληση φθοράς ή ζηµιάς η
καµπίνα του οδηγού, ο χώρος των επιβατών, ο χώρος του κινητήρα, ο χώρος των αποσκευών
(πορτ – µπαγκάζ) και ο χώρος µεταφοράς φορτίων (καρότσα).
Εφόσον απαιτείται είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ειδικοί καθρέφτες για την έρευνα µη
προσεγγίσιµων χώρων του οχήµατος (π.χ. η προς το έδαφος επιφάνεια)
Τα οχήµατα των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ ελέγχονται κατά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις οπτικά
από τον υπάλληλο της φύλαξης και έχει το δικαίωµα εάν αυτό κριθεί σκόπιµο από πλευράς
ασφάλειας να ελέγχει ακόµα και τους χώρους των αποσκευών.

3.7 ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
•

•

•

•

Ο έλεγχος των δεµάτων και χειραποσκευών πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τον έλεγχο των
ατόµων ή οχηµάτων, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο αυτών από την φυλασσόµενη
εγκατάσταση. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται σε µόνιµη βάση ή περιοδικά ή έκτακτα ή όπως
αλλιώς οριστεί από τα όργανα της Εταιρείας ή την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο υπάλληλος της φύλαξης ελέγχει το περιεχόµενο των δεµάτων και χειραποσκευών και
εξακριβώνει το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο της εισόδου και εξόδου αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον
έλεγχο των φορτωτικών εγγράφων και δελτίων αποστολής, µε την ύπαρξη γραπτής εντολής.
Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ελέγχου, όπως επίσης και τον τρόπο ενέργειας του
φύλακα σε περίπτωση άρνησης, ισχύουν ό,τι και για την έρευνα ατόµων και οχηµάτων .
Για τα εισερχόµενα ή εξερχόµενα δέµατα µε το ταχυδροµείο ή µεταφορική εταιρεία, ισχύουν οι
διαδικασίες ελέγχου και διακινήσεως της αλληλογραφίας.
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