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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν.1568/1985 (ΦΕΚ Α΄ 177/18-10-1985) (Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων) διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με 
την ΥΑ 88555/3293/88 με τον όρο «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται και το 
Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ 

2. Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄/2-3-2001). 

3. Ν. 2955/2001 "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". 

4. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.05.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την 
προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις", 
άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 
75/Α΄/15-5-2009) και ισχύει.  

5. Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
3270/2005 (ΦΕΚ 175/Α΄/2005) και 3527/07 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ 
Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

6. Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-
2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την 
εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24. 

7. Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/2-6-2010) "Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων", όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
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8. Ν. 3861/2010 (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 

9. Του N. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-7-2010). όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α ) και ισχύει έως σήμερα. 

10. Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». [ΦΕΚ 31/ Α’/ 2-3-11]. 

11. N. 3996/11 (ΦΕΚ 170 Α/5-8-2011): Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις. 

12. Ν. 4052/12, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α’ /1-3-2012] περί σύγκρισης 
των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ανά διαγωνισμό. 

13. Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό κι άλλες διατάξεις".  

14. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  
15. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Ν. 4670/20 (ΦΕΚ 43 Α/28-2-2020): Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 

17. Την υπ΄ αριθμ. 88555/3293/1988 Υπουργική απόφαση – Επέκταση των 
διατάξεων του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και στο 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836 / 1989 (ΦΕΚ 79/Α/14.03.1989). 

18. Την υπ΄ αριθμ 50067/28/2017 υπουργική απόφαση: «Ηλεκτρονική βάση 
καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣΣΕΠΕ» και την τροποποίηση της 
από την 32126/1463/2018 υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονική Βάση 
καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» 

19. Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄/1988) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 
άρθρου 1 του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων". 

20. Το Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ. 

21. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.01.1996) «Μέτρα για βελτίωση της 
ασφαλείας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 
το Π.Δ. 159//99 (ΦΕΚ 157/Α΄/99) «Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96". 

22. Την με αρ. πρωτ. 1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ1168/16-12-2008 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Απαλλαγής από 
ΦΠΑ των Ιατρών Εργασίας. 
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23. Το με αρ. πρωτ. 2136/24-5-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά 
με την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 
Ασφαλείας .  

24. Την με αρ.πρωτ. 2680/24-6-2022 απόφαση Διοικήτριας του 
Νοσοκομείου οπού εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση των υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφαλείας από ιατρό εργασίας και 
τεχνικό ασφάλειας αντίστοιχα (CPV 71317210-8): για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου,  

 
Προκηρύσσεται 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης που θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου για την υποβολή προσφορών για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 71317210-8), με κριτήριο ανάθεσης τη 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ένα (1) έτος και 
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη και προϋπολογισμό δαπάνης 
3.273,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (2.250,00 ευρώ για τον ιατρό εργασίας & 
1.023,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για τον τεχνικό ασφαλείας), και σε περίπτωση 
χρήσης του δικαιώματος παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, την ανάλογη 
δαπάνη 3.273,00 ευρώ συμπ. φπα 24% (2.250,00 ευρώ για τον ιατρό εργασίας 
& 1.023,00 ευρώ συμπ. φπα 24% για τον τεχνικό ασφαλείας) συνολικά 
6.546,00ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% (4.250,00 ευρώ για τον ιατρό εργασίας & 
2.046,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για τον τεχνικό ασφαλείας). 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
«ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

Μπορούν να υποβάλουν προσφορά Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες 
ΕΞ.Υ.Π.Π, της ημεδαπής η αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον 
δραστηριοποιούνται σε σχετικό αντικείμενο και πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο της υπό 
ανάθεσης υπηρεσίας ή ανά υποέργο (Ιατρός Εργασίας ή Τεχνικός Ασφαλείας).  
Οι προσφορές με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλούν με e-mail 
στην ηλεκτρονική δ/νση promithies@spiliopoulio.gr έως 12-7-2022 ημέρα Τρίτη 
και  ώρα  15:00.  
 
Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Μαζί με τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

 Για τον ιατρό εργασίας 
 Πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι ο υποψήφιος κατέχει 

και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας (παρ. 1α άρθρο 13 της ΠΝΠ  
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20/20-03-2020, (ΦΕΚ-68 Α/20-3-20)) και να παρέχει σχετικές υπηρεσίες για τα 
τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.  

 Βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές οργανισμών που θα αποδεικνύουν 
την ικανοποιητική εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τα τελευταία τρία  
(3) χρόνια. Θα προσμετρηθεί θετικά η ειδική εμπειρία παροχής υπηρεσιών 
Ιατρικής της Εργασίας άνω των 18 μηνών σε Δημόσια Νοσοκομεία.  

 Αναλυτικός κατάλογος πελατών των συμμετεχόντων στους οποίους 
έχουν παρασχεθεί σχετικές υπηρεσίες, κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

 

 Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.  
 Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ.  
 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό µε όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό 
για την εκτέλεση του έργου.  

 Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο ο προσφέρων θα δηλώνει τη 
συμμόρφωση του στις αρμοδιότητες του αναδόχου.  

 Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την 
ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 

 Για τον τεχνικό ασφαλείας : 
 Επικυρωμένο 

Ι.  πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή  
II.  πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του 
εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και 
την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή 
III.  πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών 
του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων 
Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή  
IV.  απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης 
αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

Βεβαίωση προϋπηρεσίας, που υπολογίζεται από την απόκτηση 
απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων I και II της 
παραπάνω παραγράφου τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης 
III τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης IV τουλάχιστον 
οκταετή. 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 
 

Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  
1  &  3 του Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην 
οποία αναλυτικά θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του 
υποψηφίου  καθώς  και  τα  στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν  
οι προσφέροντες, και στην οποία  θα πρέπει να δηλώνεται ότι:  
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• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει  για 
τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 
73 και 74 του Ν. 4412/2016,  για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία 
(Εργατική  – Ασφαλιστική Νομοθεσία).      

• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.   

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  
βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας.   

• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  από  
τα αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  
επαγγελματικής του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  
κάποιο  από  τα  αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,  και της δόλιας χρεοκοπίας.    

• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  

διάρκεια  της διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της 
σύμβασης  εφόσον επιλεγούν.   

 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   

 • Κατά  τη διάρκεια εκτέλεσης της  σύμβασης δεσμεύεται  για  την  
απαρέγκλιτη  τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των  φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.   

 
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται 

να ζητηθούν από τον μειοδότη, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την περί 
προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   

 
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος της μετά την κατάθεσή της. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν 

ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και 
σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην 
οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται 
χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους 
υπηρεσίες. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την 
ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 
100 και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 
1. την κατακύρωση της ανάθεσης 
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016.  
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 

απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για  την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων οργάνου. 

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη 
διαδικασία, ή να την αναβάλλει. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.328 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει η 

υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που 
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά  μέσα)  που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος πριν την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης και εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, είναι τα κάτωθι:  

 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.  

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  
γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  
του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.  
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  
διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη 

Προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η υπηρεσία  ενημερώνεται εγγράφως και καλείται να προσέλθει εντός 
προθεσμίας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση ,η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα 
σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός 
(1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη ως μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου χωρίς να απαιτείται προς τούτο και η 
συγκατάθεση του προμηθευτή.  

Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα 
παρακολουθείται από Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρο 216 του 
Ν4412/2016. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, για το 100% της συμβατικής αξίας, με 

τμηματική εξόφληση, με την προσκόμιση του τιμολογίου μετά την παραλαβή των 
εργασιών και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι οι εργασίες έγιναν 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην Πρόσκληση και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  

Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Κράτηση υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 

βαρύνει το Νοσοκομείο.  
 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 

203 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος 
του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

ισχύουν όλες οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CPV 71317210-8) 
 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Α.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (Άρθρο 17 του ν.3850/10) 

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για σωματική και ψυχική υγεία των 
εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό 
βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση 
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.  

Ειδικότερα, ο γιατρός εργασίας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο 
υποδείξεων, µε άξονες τα παρακάτω:  

α. σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παραγωγικής 
διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα µε τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,  

β. λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και 
προμήθειας μέσων εξοπλισμού,  

γ. φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της 
εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,  

δ. οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών  
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ε. αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, 
προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων 
στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και µε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης 
εργασίας.  

 
Α.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 18 του ν. 

3850/10). 
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό 

µε τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης 
εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή 
εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 
Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε 
φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη 
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει 
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.  

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης 
των ατυχημάτων.  

Για το σκοπό αυτό: 
α. επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε 

παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την 
εφαρμογή τους.  

β. επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων 
προστασίας.  

γ. ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη 
των ασθενειών αυτών.  

δ. επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους 
κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους 
πρόληψής τους.  

ε. παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας 
νόσου. 

ζ. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων µε εντολή της 
αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.  

3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο.  

4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση 
Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.  

5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει 
επίπτωση στην υγεία.  

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί 
να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη 
διάρκεια των ωρών εργασίας τους.  

7. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία 
του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση 
του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  
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8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των 
υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα µε τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον 
η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να 
παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές 
εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες 
υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί 
τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.  

9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό 
ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό 
φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα 
αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που 
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν 
γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι 
υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του 
ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος 
ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο 
παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.  

10. Ο γιατρός εργασίας συμπληρώνει το Βιβλίο Ασφάλειας και Υγείας που 
τηρεί το Νοσοκομείο, σύμφωνα µε τις σχετικές, από τον νόμο, διατάξεις.   

 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Α.1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (Άρθρο 14 του ν.3850/10) 
Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, 

γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο 
σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.  

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:  
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και 
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και 
γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,  

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν 
από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων 
εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, 
ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη 
διεύθυνση της επιχείρησης.  

 
Α.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 15 του ν. 3580/10) 
1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση:  
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α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής 
της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,  

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,  
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί 

τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων ατυχημάτων,  

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για 
τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.  

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός 
ασφάλειας έχει υποχρέωση:  

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί 
για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία 
τους,  

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.  

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση 
σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο 
ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.  

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία 
του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση 
του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου συντάσσεται σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της επιτόπιας επίσκεψης του ΤΑ, αλλά και τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες περί των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του παραγωγικού 
αντικειμένου και των περιπτώσεων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών που δίδει το ΠΝΑ στον ΤΑ. Μετά την ολοκλήρωσή της, η Εκτίμηση 
του Επαγγελματικού Κινδύνου παραδίδεται προς το ΠΝΑ για έλεγχο, 
τροποποιήσεις και έγκριση και τελικά αυτή ολοκληρώνεται μετά την έγκριση του 
ΠΝΑ. 

 
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την 

εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς 
ελέγχους των χώρων εργασίας.  

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων.  

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν 
συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της 
Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε 
σημαντικό σχετικό ζήτημα.  
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4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του 
τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις 
του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση 
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

 
Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)  
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 

και Ιατρού Εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την 
απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα 
απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με 
τις οποίες συμβάλλονται. 

Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν 
τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, 
όπως για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να 
διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική 
αναφορά στη γραπτή σύμβαση.  

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με 
την οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε 
υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι 
καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα 
βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.  

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας 
και ιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, 
συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο 
κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία 
υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα 
άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας.  

Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία 
συμβάλλεται.  

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας 
Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη 
σχετική σύμβαση. 

 
Χρόνος Απασχόλησης 
Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού 

Εργασίας υπολογίζεται σε 75 ώρες έκαστος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τη νομοθεσία. 
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Γνωστοποίηση στις Αρχές 
Τα ονόματα των προσώπων που θα οριστούν ως Τεχνικός Ασφάλειας και 

Ιατρός Εργασίας, το πρόγραμμα επισκέψεών τους στους χώρους του ΠΝΑ, 
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία απαιτούμενη από τη νομοθεσία, θα 
γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Ν.1568/1985, του ΠΔ 17/96, του ΠΔ 95/99 και του ΠΔ 159/99. Σε περίπτωση 
που η υπηρεσία αυτή του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας 
ανασταλεί προσωρινά ή διακοπεί, το ΠΝΑ θα ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες 
αρχές. 

 

    Η Αναπληρώτρια  

                                                   Διοικήτρια 

 

 

 

       Φωτεινή Θειακού 
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