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ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ                                                                          Αζήλα   16.02.2015 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ»                              Αξ. Ξξση.: 5039/16.02.2015 

Ξιεξνθνξίεο: Θσκάο Πεξεκέηεο 
Email: thomas@athina984fm.gr 

Ρειέθσλν: 210 3409282 
Φαμ : 210 3463981 
Ραρ. Γ/λζε : ΞΔΗΟΑΗΩΠ 100, ΡΔΣΛΝΞΝΙΗΠ-ΓΘΑΕΗ, Αζήλα 
Ραρ. Θψδηθαο : 118 54  
 

 
Ξξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «Δμσηεξηθέο 

πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο 
Δξγαζίαο CPV 85121200-5)θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 
12 κήλεο απφ 1-1-2015 έσο 31-12-2015» 
 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρo ππ’ αξηζ. πξση. 4976/17.12.2014 εγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο Γ.Δ.Ο.Α. κε ΑΓΑΚ 
14REQ002494073 2014-12-19 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα «Δμσηεξηθέο πεξεζίεο 

Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο Δξγαζίαο 
CPV 85121200-5)θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 12 κήλεο 
απφ 1-1-2015 έσο 31-12-2015» 
2. Ρελ αξηζκ. 6/ΠΛ. 176/17-12-2014  απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο 
ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ο.Α.), κε ηελ νπνία 

δεζκεχηεθε πίζησζε πξνο πξνκήζεηα «Δμσηεξηθψλ πεξεζηψλ Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο 
(ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο Δξγαζίαο CPV 85121200-5)θαη 
Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 12 κήλεο απφ 1-1-2015 έσο 
31-12-2015» χςνπο ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00€) ζε βάξνο ηνπ ΘΑ 60.02.99.0023 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, γηα ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα:«Δμσηεξηθέο 
πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο 
Δξγαζίαο CPV 85121200-5)θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 

12 κήλεο απφ 1-1-2015 έσο 31-12-2015» (ΑΓΑ: ΤΞΘΗΝΟΘ7-ΣΛΥ) 
3. Ρνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απφθαζε Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ηεο 
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηεο Γ.Δ.Ο.Α. αξ. Ππλ. 144, απφθαζε 25/22-
01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΛ0ΝΟΘ7-ΦΗΑ θαη εγθξηηηθή Ξξάμε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, αξ. Ππλ. 3, Ξξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΑΥ6Κ-Λ18). 

 

 
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

 
Κε γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ 
επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο 
(ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο Δξγαζίαο CPV 85121200-5)θαη 
Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 12 κήλεο απφ 1-1-2015 έσο 

31-12-2015» πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή επηρείξεζε ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 
ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» (δη Γ.Δ.Ο.Α.) γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ 
παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000,00€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ 23%). 

 
Αλ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ζηηο 16/02/2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 3:00 κ.κ. ζηελ 
έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» 
(Γ.Δ.Ο.Α.), Ξεηξαηψο 100, Ρερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ. 

 
Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 
απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζηελ έδξα ηεο 
δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» -
Γ.Δ.Ο.Α.- (Ξεηξαηψο 100, Ρερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΛΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. 
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Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ο.Α. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην 
ρξφλν παξάδνζεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 
Ξξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκε θαη 

επηζηξέθεηαη. 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B  ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ  ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ 

 
 
 

                                                              Γηα ηε Γ.Δ.Ο.Α. 
 
 

 
 

 
                                                              Γηάλλεο Ξαληειάθεο 

                                                                Ξξόεδξνο ΓΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 
ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή 
Αληηθείκελν 

 
Ξξνκήζεηα:  «Δμσηεξηθέο πεξεζίεο 
Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα 
ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ γείαο (Ηαηξφο 
Δξγαζίαο CPV 85121200-5)θαη Αζθάιεηαο 

(Ρερληθφο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ 
γηα 12 κήλεο απφ 1-1-2015 έσο 31-12-
2015»]   

Ρφπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 
ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» (Γ.Δ.Ο.Α.), 
Ξεηξαηψο 100, Ρερλφπνιηο – ΓΘΑΕΗ, 118 54 

ΑΘΖΛΑ 
Σξφλνο ινπνίεζεο Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

Πχκβαζεο έσο ηελ 31-12-2015 
 

Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

επξψ (3.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ  λνκίκσλ θξαηήζεσλ ζχκθσλα κε ην 
Ξαξάξηεκα Β’ παξ. 4. Πηελ 
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. 

 

 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
παξνχζα πξφζθιεζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα 
παξαθάησ άξζξα, σο αθνινύζσο: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ  

 
ΚΔΟΝΠ Α : 

1. Ζ δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή, έρεη ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα: «Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη 
Ξξόιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηώλ γείαο (Ηαηξόο Δξγαζίαο CPV 
85121200-5)θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθόο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ γηα 12 
κήλεο από 1-1-2015 έσο 31-12-2015»]   
 
2. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
A) Φπζηθά ή/θαη Λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξείεο 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο – Δ.Ξ.Δ., αλώλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) εθόζνλ θαηέρνπλ 

ζρεηηθή άδεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ΔΜ..Ξ.Ξ.ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
(άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Λ 3850/2010) 

Β) Δπίζεο: 
α) νξγαληζκνί επνπηεπόκελνη από ηα πνπξγεία Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, β) Λ.Ξ.Γ.Γ. κε 
δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ηα επηκειεηήξηα, γ) 
ηα αλώηαηα ή αλώηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, δ) ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο 

εξγαδνκέλσλ, ε) ελώζεηο εξγνδνηώλ, ζη) κηθηέο ζπκπξάμεηο ησλ αλσηέξσ, εθόζνλ 
θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ΔΜ..Ξ.Ξ.ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο (άξζξν 23 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Λ 3850/2010) 
 

Ν φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 
 

4. Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ 
(3.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λφκηκεο 
θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ 
έθδνζε ηηκνινγίνπ απφ ηνλ  αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Ξίλαθα ζην Ξαξάξηεκα 
Δ’. 
 

Δίδνο θξάηεζεο πνινγηζκόο θξάηεζεο 
πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ & Θ.Ζ.Κ.Γ.Π. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο (ην νπνίν επηβαξχλεηαη κε ηέινο 
ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% ππέξ ΝΓΑ επ’ 
απηνχ, δει. ηνπ ραξηνζήκνπ) φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α’,  (ηζρχεη γηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) 

Ξαξαθξάηεζε θφξνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ  
 
 
Ξαξαθξάηεζε θφξνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

8% επί ηεο αμίαο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
Α’ (ηζρχεη γηα λνκηθά πξφζσπα) 
20% επί ηεο αμίαο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο φπσο απηή νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
Α’ (ηζρχεη γηα θπζηθά πξφζσπα θαη αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο) 
 

 

 

5. Σξόλνο ινπνίεζεο Έξγνπ 
Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 31-12-2015. 
. 
 
6.Θαηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξάο. 
Ζ πξνζθνξά πξέπεη: 

6.1 λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  
6.2 Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 
ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 
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 ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΟΑΓΗΝΦΥΛΗΑΠ «ΑΘΖΛΑ» 
 πξνζθνξά γηα: «Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξόιεςεο 

(ΔΜ..Ξ.Ξ.) γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηώλ γείαο (Ηαηξόο Δξγαζίαο CPV 
85121200-5)θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθόο Αζθαιείαο 71340000-3) ζηε ΓΔΟΑ 

γηα 12 κήλεο από 1-1-2015 έσο 31-12-2015»  
 
Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ 
Ρνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 
Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>> γηα Φπζηθά 
ή/θαη Λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

νκφξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο – Δ.Ξ.Δ., 
αλψλπκεο εηαηξείεο – Α.Δ.) πνπ είλαη ηα παξαθάησ:  
 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Ρππηθήο πιεξφηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ εηο δηπινύλ: 
 
α. Ξίλαθα  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά 

β. πεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί 
ιέμε: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη 
απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΡΑ. θαη  φηη δελ 
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

γ.Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε επηρείξεζε είλαη ελήκεξε σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηεο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εηδηθήο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

ζη. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ( λφκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ απαηηείηαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, απηφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ πεχζπλε Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ / ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο πξάμεο 
θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 

 
Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>> ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζε 
έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.  
 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη, αιιηώο θξίλεηαη απνξξηπηέα, 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ βήκαηνο Β) Αμηνιφγεζε 
(βαζκνιφγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 
Γ. 
 
Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ηελ πξνζθεξφκελε 
ηηκή ηνπ αλαδφρνπ. 

 
 
ΚΔΟΝΠ Β. 

1. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 
 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξφηεηαο θαη κνλνγξάθνληαη 
θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ. 
β) Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηππηθήο πιεξφηεηαο. Απνζθξαγίδεηαη ε Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη 
κνλνγξάθεηαη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ. 
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γ) Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Ν θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο Κόληκεο 

Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ θαηά θχιιν. 
 

1.2 Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ.  
 
2. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Κφληκε Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ, ε νπνία θαη 
εηζεγείηαη ζρεηηθά κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
 
3. ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ- ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε Ξξνέδξνπ ηνπ 
Γ.Π. ή ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ.Ο.Α.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
H Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη βάζεη λφκνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο γείαο (Ηαηξφο 

Δξγαζίαο) θαη Αζθάιεηαο (Ρερληθφο Αζθαιείαο ) ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 
 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο δηαξζξψλνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο: 

 
Ιεηηνπξγηθέο θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ησλ πεξεζηώλ γηα  Δμσηεξηθέο 

πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξόιεςεο (ΔΜ..Ξ.Ξ.) 

1. Ζ εηαηξεία παξνρήο ΔΜ..Ξ.Ξ. πνρξενύηαη λα παξέρεη ηερληθό Αζθάιεηαο κε ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. 

 

1.1.1 Απαηηνύκελα Ξξνζόληα 

1) Ν Ρερληθφο αζθάιεηαο ζα πξέπεη δηαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

(α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη 

ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ.), 

β) πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γ) πηπρίν Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Ρ.Δ.Η.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Θέληξσλ Αλσηέξαο 

Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θ.Α.Ρ.Δ.Δ.). 

2) Ξξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα ηνπο 
ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο 
ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή θαη γηα ηνπο 

ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο δ΄ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή. 
3) Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 (λ.3850/10) πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα πνπξγεία ή 

εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απφ εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

4) Θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά 

ηεο αιινδαπήο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 

1.1.2 Αξκνδηόηεηεο Ρερληθνύ Αζθάιεηαο 

1.1.2.1 Ππκβνπιεπηηθέο Αξκνδηόηεηεο 
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1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςε 

εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

2. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Θάλεη γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, γηα θάζε εξγαζηαθφ ρψξν 

3. Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο ΓΔΟΑ. 

1.1.2.2 Δπίβιεςε ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ 

πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζην εξγνδφηε νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

2. Λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

3. Λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα απνηξνπή παξφκνησλ 

αηπρεκάησλ. 

4. Λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

1.1.2.3 Βειηίσζε ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΟΑ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

2. Λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

3. Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ θαη 

άιισλ θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζεο ηνπ σο ηερληθνχ 

αζθάιεηαο. 

4. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη 

ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Ρπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
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1.1.3 Θαζήθνληα 

Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο 

πξνβιεπφκελνο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ Ξίλαθα 1 κε 

βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε ΓΔΟΑ. 

Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζα θαηαλεκεζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη 

φιν ην θάζκα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΟΑ, φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ΓΔΟΑ πνπ ελέρεη ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο 

Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα πηζηνπνηεί ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ππνγξάθνληαο ζρεηηθά 

δειηία παξνπζίαο ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΟΑ. 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε Ηαηξφ Δξγαζίαο, ζα ηεξεί 

επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη ελ γέλεη ζα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3850/2010 φπσο ηζρχεη ή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή/θαη 

Λφκνο πνπ ζα ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή 

αληίζηνηρεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη ζηε ΓΔΟΑ θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο ππνβνιή ζηελ 

αξκφδηα 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Ζ εηαηξεία παξνρήο ΔΜ..Ξ.Ξ. πνρξενύηαη λα παξέρεη Ηαηξό εξγαζίαο κε ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

2.2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Ξαξνρήο πεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

2.2.1 Απαηηνύκελα πξνζόληα 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο 
εξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο 
εηδηθφηεηαο απφ ηνλ ηνπηθφ ηαηξηθφ ζχιινγν. 
 
2. Θαη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ: 

α) νη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15-5-2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηαηξνχ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ επί 

επηά ηνπιάρηζηνλ έηε 

β) νη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15-5-2009 εθηεινχζαλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα 

θαηέρνπλ ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν 

άιιεο εηδηθφηεηαο. 

3. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΟΑ. 

Ρν σξάξην εξγαζίαο ηνπ ζα νξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγάζηκεο εκέξεο πνπ ζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Λ.3850/10 θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο ΓΔΟΑ. 
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2.2.2 Αξκνδηόηεηεο Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

2.2.2.1 Ππκβνπιεπηηθέο Αξκνδηόηεηεο 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν 

ηαηξφο εξγαζίαο ηηο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν. Ν εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο 

ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

2. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

3. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ 

θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ. 

4. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη 

πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ 

6. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο 

πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

7. Ν ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.  

2.2.2.2 Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπ, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε 

πεξηνδηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο 

επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. 

Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη 

θαηαρσξεί απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη 

ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Ρν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην 

ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 

επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

2. Ν ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιήςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ. 
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δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο, 

ελεκεξψλεη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

ηξφπνπο πξφιεςεο. 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο 

ηεο λνκαξρίαο φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. 

3. Έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

4. Αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ξξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα νπνηνδήπνηε 

παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ 

εξγαζίαο ηνπο. 

7. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο. Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί 

ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. 

Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

8. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θάζε θνξά πνπ ν εξγαδφκελνο 

ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. 

Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν 

εξγαδφκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη 

ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά. 

9. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά. Δπί 

πιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εξγαζίαο κφλν εθφζνλ είλαη απαξαίηεην: 

α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία 

β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη  

γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ 

παξνρψλ. Νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 

21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997. 

2.2.3 Ππλεξγαζία Ρερληθνύ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

     1.  Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 
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2. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

3. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε 

ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ 

εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ 

δήηεκα. 

3. 4. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ 

αζθάιεηαο ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο 

θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά 

επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΥΟΥΛ ΔΡΖΠΗΑΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Α/Α ΔΟΓΑΠΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΑΠΔΗ 

ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ      

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ  

ΥΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΑΛΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 

ΥΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΠΛΝΙΝ 

   ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΓΗΝΘΖΡΗΘΝ  ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Γ 109   75 75 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 
 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
Ρν θξηηήξην ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Αλαδφρνπ.  

 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη σο εμήο: 
 
Α) Ππκκόξθσζε Αλαδόρνπ κε ηα <<Γηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο>> 
 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηππηθήο πιεξφηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ 
Φαθέινπ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκφξθσζεο.  

 

Γηθαηνινγεηηθό Ππκκόξθσζε 
αλαδόρνπ  
(ΛΑΗ/ΝΣΗ) 

α. Ξίλαθα  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά.  

β. πεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο, ε 
νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο 

απνδερφκαζηε πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 
θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνχο 
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΡΑ. θαη  φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί 
πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

 

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη ε επηρείξεζε 

είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο 
ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηεο, πνπ 
λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ε. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εηδηθήο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ΕΞ.Υ.Π.Π. 

 

ζη. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ( λφκηκα ζεσξεκέλν). Όπνπ δελ 

απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηαζηαηηθφ γηα ηελ ίδξπζε 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ πεχζπλε Γήισζε 
ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ / ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηελ έιιεηςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ζπζηαηηθήο 
πξάμεο θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ /ηεο. 
 

 

 
 
Πεκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη ηελ Ρηκή ΛΑΗ ζε θάζε έλα απφ ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 
(δηαδηθαζία Β) 
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Β) Αμηνιόγεζε (βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» 
 
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ Φαθέινπ θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθσζεο.  

 Πηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο Απαίηεζε 
ηηκή 

ΛΑΗ/ΝΣΗ 

Ρ
ηκ

ή
 ζ

π
κ

κ
ό
ξ

θ
σ

ζ
ε

ο
 

α
λ
α

δ
ό
ρ
ν
π

 Λ
1

  

…
 

Ρ
ηκ

ή
 ζ

π
κ

κ
ό
ξ

θ
σ

ζ
ε

ο
 

α
λ
α

δ
ό
ρ
ν
π

 Λ
2 

1 Ζ εηαηξεία παξνρήο ΔΜ..Ξ.Ξ. 

πνρξενύηαη λα παξέρεη ηερληθό 

Αζθάιεηαο κε ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο. 

 

 

  

   

1.1.1 Απαηηνύκελα Ξξνζόληα 

                                         
ΛΑΗ  

   

 

1) Ν Ρερληθφο αζθάιεηαο ζα πξέπεη δηαζέηεη ηα 
πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α), (β) θαη 
(γ) ηεο παξαγξάθνπ 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο 
Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην 
αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ρερληθφ 
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ.), 

β) πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή 

ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, 

γ) πηπρίν Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

(Ρ.Δ.Η.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν 

ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Θέληξσλ 

Αλσηέξαο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Θ.Α.Ρ.Δ.Δ.). 

2) Ξξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε 

απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α’ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ 

δηεηή, γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

3) Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 

(λ.3850/10) πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα πνπξγεία ή 

εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απφ 

εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

(Θ.Δ.Θ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

       

Λα πξνζθνκηζζνχλ 
ν/νη  ηίηινο/νη  
ζπνπδψλ θαη ε 
άδεηα αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο θαη 
λα αλαγξαθεί ζηνλ 
πίλαθα 
ζπκκφξθσζεο 
αλαδφρνπ ε ηηκή 
ΛΑΗ ζην πεδίν πνπ 
αθνξά ηα πξνζφληα 
θαη ε πξνυπεξεζία 
σο εμήο: 
έηνο/κήλεο/ήκεξεο 

Λα πξνζθνκηζζνχλ 
ππνγεγξακκέλα 
βηνγξαθηθά ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ ζα παξέρνπλ 
ηηο ππεξεζίεο 
ΔΜ..Ξ.Ξ. γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ 
ζπλνδεπφκελα απφ 
πεχζπλε Γήισζε 
ζρεηηθά κε ηελ 
αιήζεηα θαη ηελ 
αθξίβεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
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δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

4) Θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη 

φζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο, απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 

1.1.2  Αξκνδηόηεηεο Ρερληθνύ Αζθάιεηαο 

    

 1.1.2.1  Ππκβνπιεπηηθέο Αξκνδηόηεηεο 

                                      
ΛΑΗ 

   

  1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε 
ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 

2. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 
εμνπιηζκνχ,επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο 
θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο 
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Θάλεη γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, 
γηα θάζε εξγαζηαθφ ρψξν 

3. Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο 
θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ 
εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, 
ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο 
ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο ΓΔΟΑ. 

    

 1.1.2.2   Δπίβιεςε ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

                                     
ΛΑΗ 

   

 1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί 

ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζην 

εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο 

θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

2. Λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο. 

3. Λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα 

αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα απνηξνπή παξφκνησλ 
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αηπρεκάησλ. 

4. Λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο 

θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο 

αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 1.1.2.3  Βειηίσζε ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

                                      
ΛΑΗ 

   

 1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο λα κεξηκλά ψζηε νη 

εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΟΑ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη 

θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

2. Λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

3. Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ 

απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ θαη άιισλ 

θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ 

απαζρφιεζεο ηνπ σο ηερληθνχ αζθάιεηαο. 

Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Ρπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, 

γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο 

πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην 

επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 

 

   

1.1.3 
Θαζήθνληα 

                                
ΛΑΗ    

 Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ 
Ξίλαθα 1 κε βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε 
ΓΔΟΑ. 

Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζα 

θαηαλεκεζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα 
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΟΑ, φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη 
ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα 
εληφο ηεο ΓΔΟΑ πνπ ελέρεη ζέκαηα πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο 

Ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην 
επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 

Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα πηζηνπνηεί ηηο ψξεο 

απαζρφιεζήο ηνπ ππνγξάθνληαο ζρεηηθά δειηία 
παξνπζίαο ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ 
Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΟΑ. 
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Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε 

Ηαηξφ Δξγαζίαο, ζα ηεξεί επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη 
ελ γέλεη ζα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη 
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 
δηαηάμεηο. 

Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3850/2010 φπσο 

ηζρχεη ή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή/θαη Λφκνο πνπ ζα 
ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρεο 
ζχκβαζεο λα παξάζρεη ζηε ΓΔΟΑ θάζε απαξαίηεην 
ζηνηρείν πξνο ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 
Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 

  

    

2 Ζ εηαηξεία παξνρήο ΔΜ..Ξ.Ξ. πνρξενύηαη λα 

παξέρεη Ηαηξό εξγαζίαο κε ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

    

2.2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Ξαξνρήο πεξεζηώλ 

Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

    

  2.2.1 Απαηηνύκελα πξνζόληα 

                            
ΛΑΗ 

   

 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ 
εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη 
απφ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απφ ηνλ ηνπηθφ ηαηξηθφ ζχιινγν. 

2. Θαη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, 

έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ: 

α) νη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15-5-2009 

είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο κε 

επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ απηψλ επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε 

β) νη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15-5-2009 εθηεινχζαλ 

θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα 

αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο. 

3. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε 

ηεο ΓΔΟΑ. 

Ρν σξάξην εξγαζίαο ηνπ ζα νξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξγάζηκεο εκέξεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε 

πνπ ζα ππνγξάςεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Λ.3850/10 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδφκελσλ ηεο ΓΔΟΑ. Θα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν 

ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 

νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ Ξίλαθα 1 κε βάζε ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε ΓΔΟΑ. 
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2.2.2  Αξκνδηόηεηεο Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

    

 2.2.2.1 Ππκβνπιεπηηθέο Αξκνδηόηεηεο 

                        
ΛΑΗ 

   

 1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο 

ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρηο γξαπηέο ππνδείμεηο 
ν ηαηξφο εξγαζίαο ηηο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν. Ν 
εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ 
ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

2. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα 

ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο 
θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο 
κέζσλ εμνπιηζκνχ. 

4. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο 

ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο 
δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο 

παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ 

6. Ππκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη 

αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά 
ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο 
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 
αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο 
εξγαζίαο. 

7. Ν ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, 
απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

    

 2.2.2.2  Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

                            
ΛΑΗ 

   

 1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, κεηά ηελ 
πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο 

θαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή 
εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη 
απφ ην λφκν. Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ 
εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί 
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ 
παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ 
εξγνδφηε. Ρν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ 
θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 
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επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 
ηνπ εξγνδφηε. 

2. Ν ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο 

ησλ παξαιήςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ 
αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
αζζελεηψλ απηψλ. 

δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο, ελεκεξψλεη γηα ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 
θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςεο. 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 
εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο 
δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο φπνπ εδξεχεη ε 

επηρείξεζε. 

3. Έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 
απφξξεην. 

4. Αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη 
ζηελ εξγαζία. 

5. Ξξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν 
εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν 
εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

7. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη 
ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα 
παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο. Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο 
εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα 
απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. 

Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

8. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεξεί ζρεηηθφ 

ηαηξηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, αηνκηθφ 
βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ 
αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θάζε θνξά πνπ ν 
εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. 
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Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ 

αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί 
επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη 
ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη 
ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. Πε 
θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ην 
βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά. 

 

9. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην 
αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 
εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά. 
Δπί πιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, 
κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθεηκέλνπ 
λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εξγαζίαο κφλν εθφζνλ 
είλαη απαξαίηεην: 

α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία 

β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε 

γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη  

γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 
αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. Νη παξαβάηεο 

ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο 
ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997. 

2.2.3 Ππλεξγαζία Ρερληθνύ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνύ Δξγαζίαο 

                            
ΛΑΗ 

   

 

1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο 

ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο 

ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

2. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

3. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ 

λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ..Α.Δ. ή 

ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 

ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα. 

4. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο 

θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα 

ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν. Πε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ 

επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.  

    

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΥΟΥΛ ΔΡΖΠΗΑΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
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Α/Α ΔΟΓΑΠΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΑΠΔΗ 

ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ     

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ  

ΥΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΑΛΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 

ΥΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΠΛΝΙΝ 

   ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΓΗΝΘΖΡΗΘΝ  

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Γ 109   75 75 

 

Πεκείσζε: Κφλν αλ ν δπλεηηθφο αλάδνρνο ιάβεη Ρηκή εληόο πξνδηαγξαθώλ ζε θάζε έλα 
απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη δελ θξηζεί απνξξηπηένο ζε θάπνην από απηά κπνξεί λα 
πξνρσξήζεη ζηε επφκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (δηαδηθαζία Γ) 
 

 

Γ) Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
πξφζθιεζε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλεηαη ε ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
 

 Ρν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν 
εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ ΦΞΑ) 

Δπσλπκία Αλαδφρνπ   

  

  

 
Γ) Ρειηθό Απνηέιεζκα 
 

Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα δηαηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κφλν γηα πξνζθνξά πνπ έρεη 
επηηπρψο νινθιεξψζεη θαη ηελ δηαδηθαζία Γ. 
 

Θαηάηαμε Δπσλπκία Αλαδόρνπ ΑΦΚ 
   

   

   

 
Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ 
θξηηήξηα. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε 
ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 
 

Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο / θαη πίλαθαο πιεξσκώλ 
 

 
 
Ξίλαθαο πιεξσκψλ 

Ξεξηγξαθή 
ππεξεζίαο 

Σξόλνο 
θαηαβνιήο 

πιεξσκήο 

Γηθαηνινγεηηθά γηα εληνιή πιεξσκήο 

 
 

ΠΔ 4 ΗΠΝΞΝΠΔΠ 
ΓΝΠΔΗΠ 20 εκέξεο 
κεηά ηελ έθδνζε 
ηνπ παξαζηαηηθνχ 

1. Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα απφ 
Αλάδνρν 
2. Ξξνζθφκηζε Λφκηκνπ Ξαξαζηαηηθνχ απφ 
Αλάδνρν (ΡΞ) 
3.πνγξαθή εηήζηαο ζχκβαζεο  

4.Κεληαίν ππεξεζηαθφ ζεκείσκα θαιήο εθηέιεζεο 
ππεξεζίαο απφ ηνλ επνπηεχνληα ηελ εθηέιεζε ηεο 
Πχκβαζεο 
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