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                 Ηράκλειο, 06/02/2020 

                                      Αρ. Πρωτ: 10698 

 

 

 

                      Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας’’ για το προσωπικό της 

εταιρείας ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 - ΦΕΚ Α-84/2-6-2010, Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ πρόκειται να 

προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας και έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας με  προσφορές που ικανοποιούν τους 

όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου, απευθείας ανάθεσης, παροχής 

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, για το προσωπικό της Εκπαιδευτικής 

Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3850/2010 για την 

εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 

Εκτέλεση, διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών θα ισχύει απο την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό 

διάστημα ενός έτους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ    

ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Έδρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 146, 

ΤΚ  71303 

Τηλ: 2810-792119 / 792207 / 791166 

Fax: 2810-792206 

E-mail: info@ploigos-ea.gr 

Πληροφορίες:   Ευαγγ. Παρασύρης 

Τηλέφωνο: 2810 792207 

e-mail:   info@ploigos-ea.gr 

mailto:info@ploigos-ea.gr
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1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

2. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, 

ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Συγκεκριμένα 3.000,00 ευρώ ετησίως για τον Ιατρό Εργασίας και 1.500,00 ευρώ για τον Τεχνικό 

Ασφαλείας. 

 

3. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά απο την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται απο τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο 

πληρωμής και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου για την παροχή υπηρεσιών απο την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής. 

 

4. Υπολογισμός Χρόνου και κόστους Απασχόλησης  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το προσωπικό της εταιρείας ανά Παράρτημα, βάσει του 

οποίου γίνεται ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

α/α Διεύθυνση έδρας ή 
υποκαταστήματος 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ    Γ΄                             

(Εκπαιδευτές & Διοικητικό προσωπικό)  

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73 ΑΤΟΜΑ 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 ΑΤΟΜΑ 

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 ΑΤΟΜΑ 

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 10 ΑΤΟΜΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 100 ΑΤΟΜΑ 
 Ώρες ετήσιες απασχόλησης 

Ι.Ε ανά εργαζόμενο 

100*0,4 = 40 

 ΣΥΛΟΛΟ 40  ΩΡΕΣ 

 

mailto:info@ploigos-ea.gr
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Από τον υπολογισμό των ετήσιων ωρών απασχόλησης προκύπτει ότι ο Ιατρός Εργασίας και ο 

Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να απασχοληθεί συνολικά σαράντα (40) ώρες. Σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 21 του Ν 3850/2010 για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα ο 

ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δε μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ιατρός Εργασίας 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/

παράρτημα  

Συντελεστής 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ    

Γ΄  

Ώρες ετήσιας 

εργασίας/παράρτημα 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73 0,4 29,2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

13 0,4 5,2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 0,4 1,6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 10 0,4 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 40 

Τεχνικός Ασφαλείας 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/

παράρτημα 

Συντελεστής 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ    

Γ΄ 

Ώρες ετήσιας 

εργασίας/παράρτημα 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73 0,4 29,2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

13 0,4 5,2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 0,4 1,6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 10 0,4 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 40 

 

 

5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα 

ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, 
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θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

6. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά 

και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την 

επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

A) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εταιρείες ΕΞ.Υ.Π.Π {ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ} και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών} που ασκούν νόμιμα 
δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και τις διατάξεις του 3850/2010.  

Σας ενημερώνουμε ότι μαζί με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1.  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με σφραγίδα του οικονομικού φορέα 
(όταν πρόκειται για έντυπη μορφή) και υπογεγραμμένη απο τον νόμιμο εκπρόσωπό του, 
στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i Δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους 
λόγους που παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016. ii. Έχουν καταβάλλει 
φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). 

ii. Δεν τελούν σε πτώχευση και οτι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 
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iii. Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
 τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
iv. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά τους. 
v. Δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα. 
vi. Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. 
Vii. Δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 
του ιδίου νόμου. 
Viii.  Δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

viii. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

ix. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

3. Φορολογική Ενημερότητα. 

4. Ποινικό Μητρώο (σε περίπτωση Α.Ε. του Προέδρου και Μελών Δ.Σ.). 

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με 
την νομική μορφή του οικονομικού φορέα). 

6. Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι 
όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν.3850/2010.  
 
Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή να βρίσκονται σε ισχύ 
(εφόσον αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) μετά τη ημερομηνία της πρόσκλησης για την 
υποβολή τους. 
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Στο τέλος της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρού 
εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν.3850/2010.  

Β)  «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς 
σας σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με πλήρη ανάλυση του κόστους 
των εργασιών. 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά για την “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 

Τεχνικού Ασφαλείας’’ για το προσωπικό της εταιρείας ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

mailto:info@ploigos-ea.gr
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Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρού εργασίας και του τεχνικού 

ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν.3850/2010 είναι οι ακόλουθες: 

παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρού εργασίας: 

- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της υπηρεσίας υποδείξεις και συμβολές, γραπτές και 

προφορικές, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία 

των εργαζομένων. 

- να συντάσσει και να επικαιροποιεί, τους ιατρικούς φακέλους, και να παρέχει τις Βεβαιώσεις 

Καταλληλότητας ως ορίζει η νομοθεσία και να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

- να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

- να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και 

ατυχημάτων. - να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους εργαζομένους, για την προστασία από 

βιολογικούς φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών 

παθήσεων. 

- 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 πρόληψης τους. 

- Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

(σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010) 

1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια 

επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής 

θα ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν 

τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του 

ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να 

κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή 

κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή 

αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζομένους της επιχείρησης. Στη σύμβαση αναγράφονται τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9. 

Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να οφείλεται σε 

διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η 

αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

1. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα 

τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί. 

2. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να 

καταθέσει. 

3. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία ως Ι.Ε. 

λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, καθώς και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους για 

την αρχική σύνταξη και κατόπιν την συνεχή επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης γραπτής 

εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί υποχρέωσή του αναδόχου. Η γραπτή εκτίμηση 

επαγγελματικού κινδύνου θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την υγεία και την 
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ασφάλεια των εργαζομένων, ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο 

εργασίας. 

Ακόμη θα προσδιορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητας. 

4. Θα πρέπει να κατατεθούν βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές οργανισμών που θα 

αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5. Να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος πελατών της υποψήφιας εταιρείας που έχουν 

παρασχεθεί σχετικές υπηρεσίες, κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

Τεχνικός Ασφαλείας 

(σύμφωνα με το άρθρο 11,12,13,14 &15 του Ν.3850/2010) 

Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να κατέχει τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11 του 

Ν.3850/2010. 

Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι ακόλουθες: 

- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές, γραπτές και 

προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 

- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 

να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. - να επιβλέπει την ορθή 

χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

- 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. 

- να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 
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- να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 

Εργαζομένων») 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 

τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, να συνεργάζονται με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους 

ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας 

ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί στον εκπρόσωπο. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το φυσικό πρόσωπο, η η ΕΞ.Υ.Π.Π. ή στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από αυτή, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην 

αποκαλύπτει ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσει σε τρίτους και να μην κάνει χρήση 

οιασδήποτε πληροφορίας στοιχείων σχετικών με το Νοσοκομείο, αλλά υποχρεούται να αποτρέπει με 

κάθε νόμιμο τρόπο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και 

τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητες προστιθέμενους βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει 

συνεργάτες. 


