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Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α. 

                            

Υλθροφ.: Παντηοφτςου Ευκυμία 

e-mail   : pr@necca.gov.gr 
Ψθλ.         : 2693031651 
 

                                   ΠΡΟ: κάκε ενδιαφερόμενο 
 
               
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςίασ τεχνικοφ 
αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ 
επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν προςταςίασ και πρόλθψθσ των 
εργαηομζνων του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ & Κλιματικισ Αλλαγισ (Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α.) 
ζτουσ 2023. 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Ψισ διατάξεισ του ν.4685/2020 (A 92) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ 
ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Σδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 
του Χυμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,  

2. Ψισ διατάξεισ του ν. 4519/2018 (Α 25) «Φορείσ Διαχείριςθσ Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν και άλλεσ 
διατάξεισ»», όπωσ ιςχφει,  

3. Ψισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ ιςχφει,  

4. Ψισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δθμοςίων Χυμβάςεων Ζργων, Υρομθκειϊν και 
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)» όπωσ ιςχφει, 

5.  Ψισ διατάξεισ του Υ.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ 
αρικ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΒΘ-ΔΨΘ) εγκφκλιο του Ωπουργείου Σικονομικϊν 
«Ξοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι 
οδθγιϊν», 

6.  Ψθν υπ’ αρικ. 5110/15-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΟΘ46ΠΑΗΨ-ΧΕΛ) Απόφαςθ ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

7. Ψθν υπ’ αρικ. ΩΥΕΡ/ΔΥΔΑ/9239/207 (Β’ 583) Ξοινι Απόφαςθ Ωπουργϊν Σικονομικϊν και 
Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και για τθν «Ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 
του Σργανιςμοφ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.)».  

8. Ψθν υπ’ αρικ. 1859/10-03-2022 Απόφαςθ ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 1θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: 9HAY46MAZT-9Χ6),  

9. Ψθν υπ’ αρικ. 2843/29-03-2022 Απόφαςθ ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 2θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: 609Ψ46ΠΑΗΨ-3ΒΧ), 

10.  Ψθ με αρικ. πρωτ. 4425/15-04-2022 ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 3θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: ΩΧΕ46ΠΑΗΨ-Λ68),  

11. Ψθ με αρικ. πρωτ. 5657/02-05-2022 ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 4θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΟ46ΠΑΗΨ-Ξ9Φ),  

12. Ψθ με αρικ. πρωτ. 7498/23-05-2022 ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 5θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: 69Φ46ΠΑΗΨ-Χ2Ε),  

13. Ψθ με αρικ. πρωτ. 11340/28-06-2022 ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 6θσ Ψροποποίθςθσ 
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Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: ΦΥ3Χ46ΠΑΗΨ-662),  

14. Ψθ με αρικ. πρωτ. 18053/06-09-2022 ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί Ζγκριςθσ 7θσ Ψροποποίθςθσ 
Υροχπολογιςμοφ ΣΦΩΥΕΞΑ ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: 6ΕΣΧ46ΠΑΗΨ-617),  

15. Ψθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2/124835/ΔΥΓΞ/23-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΘ-Θ07) εγκφκλιο του Ωπουργείου 
Σικονομικϊν «Εκτζλεςθ Υροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022»,  

16. Ψθν υπ’ αρικ. ΩΥΕΡ/ΔΡΕΥ/27268/1216 (Β 1328) Απόφαςθ Ωπουργϊν Σικονομικϊν και 
Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθν «Ζγκριςθ Ξανονιςμοφ Σικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Υρομθκειϊν του Ρομικοφ Υροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία «Σργανιςμόσ Φυςικοφ 
Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ» (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.). 

17. Tθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαςθ του ΔΧ του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. περί οριςμοφ του κ. 
Ξωνςταντίνου Ψριάντθ (Δ/ντοσ Χυμβοφλου Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) ωσ διατάκτθ του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΩΦ46ΠΑΗΨ-2Ω2). 

18. Ψθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3033/23-08-2021 Απόφαςθ ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. ανάκεςθσ προςωρινϊν 
κακθκόντων Υροϊςταμζνου Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν (Υ.Σ.Ω.) του Σργανιςμοφ Φυςικοφ 
Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) και αναπλθρωτι του (ΑΔΑ: ΨΣ9146ΠΑΗΨ-
ΣΡΕ). 

19. Ψθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 (ΑΔΑ: Φ36Ρ46ΠΑΨΗ-29Φ) Απόφαςθ ΔΧ Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. 
Επιλογι Υροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ του Σργανιςμοφ Φυςικοφ 
Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.). 

20. Ψο υπ’ αρικ. πρωτ. 20779/29-09-2022 (ΑΔΑΠ: 22REQ011382292) πρωτογενζσ αίτθμα διατάκτθ για 
τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ «Ωπθρεςίεσ Ψεχνικοφ Αςφαλείασ – Λατροφ Εργαςίασ για τον Σ.ΦΩ.ΥΕ.ΞΑ.». 

21. Ψθν υπ’ αρ. πρωτ. 21997/10-10-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ (ΑΔΑΠ: 22REQ011398394, 
ΑΔΑ:6ΩΦ46ΠΑΗΨ-ΕΡΧ). 

22. Ψο γεγονόσ ότι θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Ψακτικό προχπολογιςμό εξόδων του Σργανιςμοφ Φυςικοφ 
Υεριβάλλοντοσ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΣΦΩΥΕΞΑ) Οογαριαςμόσ Οογιςτικοφ ςχεδίου 61, για τα ζτθ 
2022,2023. 

υνοπτικά ςτοιχεία Πρόςκληςησ: 

Αντικείμενο Υρόςκλθςθσ 
παροχι υπθρεςίασ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ 
επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
προςταςίασ και πρόλθψθσ των εργαηομζνων του Σργανιςμοφ 
Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) 
ζτουσ 2023 

Ξοινό λεξιλόγιο για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) 

CPV-71317200-5 Ωπθρεςίεσ υγείασ και αςφάλειασ (κφριοσ κωδικόσ)  
CPV -71317210-8 Ωπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα υγείασ και 
αςφάλειασ (ςυμπλθρωματικόσ κωδικόσ) 

Υροχπολογιςμόσ Υροχπολογιςκείςα δαπάνθ: ζωσ του ποςοφ των τριάντα χιλιάδων 
ευρϊ (30.000,00€) πλζον ΦΥΑ, ιτοι τριάντα επτά χιλιάδων 
διακοςίων ευρϊ (37.200,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%. 

Ξαταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα υποβολισ προςφορϊν 

Παραςκευι 23 Δεκεμβρίου 2022, ϊρα 17:00:00 

Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν 

Εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφοράσ. 
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1. Περιγραφι του αντικειμζνου 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςίασ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν προςταςίασ και πρόλθψθσ των εργαηομζνων του Σργανιςμοφ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ & 
Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) ζτουσ 2023 ςτθν Ξεντρικι Ωπθρεςία και ςτα παραρτιματα αυτοφ ςε 
όλθ τθν επικράτεια.  

Σι υποψιφιοι πάροχοι τθσ προσ ανάκεςθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι ατομικζσ επιχειριςεισ ι νομικά 
πρόςωπα που κατζχουν άδεια λειτουργίασ Ε.Ω.Υ.Υ. (Εξωτερικζσ Ωπθρεςίεσ Υροςταςίασ & Υρόλθψθσ) ςε 
ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ρ.3850/2010. 

Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου  δίδεται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. 

2. Προχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ τθσ παροφςασ ανζρχεται  ζωσ του ποςοφ των τριάντα χιλιάδων ευρϊ 
(30.000,00€) πλζον ΦΥΑ, ιτοι τριάντα επτά  χιλιάδων διακοςίων  ευρϊ (37.200,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%. 

H δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ τθσ παροφςασ κα βαρφνει τισ εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ 2022, 2023 του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. 

 (Απόφαςθ ανάλθψθσ με αρικ. πρωτ. 21997/10-10-2022, με α/α 691 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν 
τθσ υπθρεςίασ:  Ο.Ε.: ΑΔΑΠ: 22REQ011398394, ΑΔΑ: 6ΩΦ46ΠΑΗΨ-ΕΡΧ) 

3. Διαδικαςία - Κριτιριο Ανάκεςθσ 

Θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 118 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει, με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 
τιμισ και εφ’ όςον πλθροφνται όλα τα κριτιρια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΩΡ 
αυτισ.  

4. Κατάκεςθ και ςφνταξθ προςφοράσ 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ.  

Θ προςφορά κα υποβλθκεί με βάςθ τισ απαιτιςεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και εντόσ 
τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςε αυτι.  

Θ προςφορά υποβάλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
pr@necca.gov.gr  ζωσ τθν 23θ Δεκεμβρίου 2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 17:00:00 (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ), με τθν ζνδειξθ: «Υροςφορά για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςίασ 
τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ 
επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν προςταςίασ και πρόλθψθσ των εργαηομζνων του 
Σργανιςμοφ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ (Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) ζτουσ 2023» (αναγράφοντασ 
και τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) και ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ 
προςφοράσ (ςφμφωνα με το Ωπόδειγμα του Υαραρτιματοσ ΛΛI τθσ παροφςασ), θ οποία και κα λάβει 
αρικμό πρωτοκόλλου. 

Θ προςφορά που κα υποβλθκεί μετά τθν κακοριςμζνθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, κα κεωρθκεί 
εκπρόκεςμθ και δε κα αξιολογθκεί. 

5. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

Θ προςφορά κα περιλαμβάνει: 

α) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
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προςφζροντοσ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

β) υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ τον πίνακα του 
Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ μαηί με τα ςχετικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν 
απάντθςθ του οικονομικοφ φορζα,  αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του πίνακα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Ψα υποχρεωτικά κριτιρια 
προςδιορίηονται ςτον πίνακα προδιαγραφϊν ςτθν ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ». Αν δεν ικανοποιοφνται τα κριτιρια 
αυτά θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθν 
διαδικαςία. Ειδικότερα, θ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» του πίνακα να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά με τθ λζξθ 
«ΡΑΛ». 

 γ) Σθν Οικονομικι Προςφορά, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙV ωσ εξισ: 

 Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ, ανά μονάδα με δφο δεκαδικά ψθφία, αρικμθτικϊσ. 

 Χτθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ. 

 Κα αναγράφεται το ςυνολικό κόςτοσ πλζον ΦΥΑ και ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ. 

 Κα αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

 Θ προςφερόμενθ τιμι είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηεται. 

 Θ προςφορά κα κατατεκεί για το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου. 

 H ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

6. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον υποψιφιο Ανάδοχο για εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ. Θ αναγραφι του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 
υποχρεωτικι. 

7. Απόρριψθ προςφοράσ 

 Υροςφορά που δεν υποβλικθκε εμπρόκεςμα. 

 Υροςφορά που υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Υροςφορά υπό αίρεςθ 

 Υροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ.  

 Υροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 

 Υροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από το ηθτοφμενο, ιτοι εξιντα (60) θμζρεσ. 

 Υροςφορά από τθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

 Υροςφορά ςτθν οποία θ προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, όπωσ αναφζρεται 
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

 Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 

 Υροςφορά που δεν αφορά ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ 

8. Ματαίωςθ διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
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ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

9. Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ 

O προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, υποχρεοφται μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ (πρόςκλθςθ) τα δικαιολογθτικά του Υαραρτιματοσ V 
«Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ – Αποδεικτικά Πζςα» τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ.  

Ψα ωσ άνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :  pr@necca.gov.gr 

10. Διάρκεια  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1θ  Λανουαρίου 2023. 
Θ οριςτικι παραλαβι τθσ μελζτθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα 
τριϊν (03) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςμοφ επίςκεψθσ του υπεφκυνου εκπόνθςθσ ςτα κτιρια του 
Σργανιςμοφ και τθσ ςυλλογισ των απαραίτθτων ςτοιχείων. 

11. Παρακολοφκθςθ – παραλαβι  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι τθσ κα γίνεται από τθν Επιτροπι 
Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ που κα ςυςτακεί για τον ςκοπό αυτό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 221 του Ρ.4412/16, θ οποία κα ειςθγείται για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ςτθ λιψθ 
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ.  

12. Παροχι Διευκρινίςεων 

Διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ γενικοφσ όρουσ και το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ παρζχονται 
από το Ψμιμα Υρομθκειϊν του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. (2οσ όροφοσ Ο. Πεςογείων 207, Ψ.Ξ. 115 25), αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ Παντηοφτςου Ευκυμία,  τθλ.: 26936031651 

13. Πλθρωμι- Κρατιςεισ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, με τθν προςκόμιςθ 
των απαραίτθτων παραςτατικϊν και μετά από τθν ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ παραλαβισ των 
παραδοτζων. 

Ειδικότερα, ορίηεται ότι  

 Θ πλθρωμι για τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ κα υλοποιείται ςε μθνιαία 
βάςθ. 

 Θ πλθρωμι για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου κα υλοποιθκεί ςε δφο 
φάςεισ :  

1. ΦΑΧΘ Α : Ξαταβολι ποςοςτοφ 20% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ για τθν υπθρεςία αυτι με τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ 

2. ΦΑΧΘ Β : Ξαταβολι ποςοςτοφ 80% επί τθσ ςυμβατικισ2 αξίασ για τθν υπθρεςία αυτι με τθν οριςτικι 
παραλαβι τθσ γραπτισ μελζτθσ.  

Υριν από τθν πλθρωμι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν / δικαιολογθτικϊν όπωσ προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του άρκρου 200 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 
τθν πλθρωμι. 

Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 
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13. Ειδικοί όροι 

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από 
τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Αϋ του Ρ. 4412/2016. 

 
                  H παροφςα αναρτάται ςτο ΞΘΠΔΘΧ 
 

υνθμμζνα:  
- Υαράρτθμα   Λ  
- Υαράρτθμα  ΛΛ  
- Υαράρτθμα  ΛΛΛ 
-Υαράρτθμα   ΛV  
-Υαράρτθμα V 
 

 

 
 
 
Ο Διευκφνων φμβουλοσ του Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α. 

 
               Κωνςταντίνοσ Σριάντθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 

ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςίασ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
προςταςίασ και πρόλθψθσ των εργαηομζνων του Σργανιςμοφ Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ & Ξλιματικισ Αλλαγισ 
(Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.) ζτουσ 2023, ςτθν Ξεντρικι Ωπθρεςία και ςτα παραρτιματα αυτοφ ςε όλθ τθν επικράτεια. 
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ατομικζσ επιχειριςεισ ι νομικά πρόςωπα που κατζχουν άδεια 
λειτουργίασ Ε.Ω.Υ.Υ. (Εξωτερικζσ Ωπθρεςίεσ Υροςταςίασ & Υρόλθψθσ) ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του 
Ρ.3850/2010. 
 
Σι προσ παροχι υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV):  
71317200-5 Ωπθρεςίεσ υγείασ και αςφάλειασ  (κφριοσ κωδικόσ)  
71317210-8 Ωπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ (ςυμπλθρωματικόσ κωδικόσ) 
 
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ δαπάνθ τθσ παροφςασ ανζρχεται  ζωσ του ποςοφ των τριάντα χιλιάδων ευρϊ (30.000,00€) 
πλζον ΦΥΑ, ιτοι τριάντα επτά  χιλιάδων διακοςίων  ευρϊ (37.200,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24%. 
H δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ τθσ παροφςασ κα βαρφνει τισ εγκεκριμζνεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ 
2022, 2023 του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. 
 
Ξριτιριο κατακφρωςθσ  τθσ παροφςασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ.  
 
Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ ςφνταξθσ 
μελζτθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου.  
 
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κακορίηει τισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του Ψεχνικοφ Αςφαλείασ και 
Λατροφ Εργαςίασ  λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των εργαηομζνων και τθν κατθγορία επικινδυνότθτασ του που 
κατατάςςεται ο Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α.  Χε κάκε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ Ψεχνικοφ Αςφαλείασ και Λατροφ Εργαςίασ, ο 
ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ για τον κακζνα χωριςτά δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 
οριηόμενων ςτθν παρ. 2 αρκρ. 21 του Ρ.3850/2010.  
 
Σ αρικμόσ των εργαηομζνων, το πλικοσ των κτθρίων και οι ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ να αναφζρονται αναλυτικά  
ςτον παρακάτω πίνακα. Χε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του προςωπικοφ ωσ προσ τον αρικμό 
των εργαηομζνων λόγω λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, αποχϊρθςθσ ,διακεςιμότθτασ, κινθτικότθτασ κ.λ.π. κα υπάρχει 
ζγγραφθ ενθμζρωςθ από το Ψμιμα Διοικθτικοφ του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. .  

 
 

Α/Α ΧΡΘΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΔΘΜΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

1 Γραφεία Υ.Ε. Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν Ακθναίων Ο. ΠΕΧΣΓΕΛΩΡ 207 45 

2 Γραφεία Υ.Ε. Ζβρου Αλεξανδροφπολθσ ΟΣΩΨΦΑ ΨΦΑΝΑΡΣΩΥΣΟΘΧ 10 

5 Γραφεία Υ.Ε. Ζβρου Χουφλίου ΔΑΔΛΑ 13 
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7 Γραφεία Υ.Ε. Ξαβάλασ Ρζςτου ΞΕΦΑΠΩΨΘ 3 

8 Γραφεία Υ.Ε. άνκθσ Αβδιρων ΥΣΦΨΣ ΟΑΓΣΧ ΑΡΚΘΧ 8 

9 
Γραφεία Υ.Ε. Δράμασ Υαρανεςτίου ΠΕΧΣΧΩΦΛ ΥΑΦΑΡΕΧΨΛΣΩ 

10 

10 
Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Δράμασ Δράμασ 

ΧΩΓΞΦΣΨΘΠΑ ΞΨΘΦΛΩΡ 
ΥΑΦΞΣΩ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ 

1 

11 Γραφεία Υ.Ε. Χερρϊν Χιντικισ ΞΕΦΞΛΡΘ 11 

12 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ Δζλτα ΧΑΟΑΧΨΦΑ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 13 

14 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ Δζλτα ΧΑΟΑΧΨΦΑ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 3 

15 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ Οαγκαδά ΨΧΑΞΆΟΘ 21 14 

16 Εκπαίδευςθ Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ Βόλβθσ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ 3 

17 Γραφεία Υ.Ε. Φλϊρινασ Υρεςπϊν ΑΓΛΣΧ ΓΕΦΠΑΡΣΧ 7 

18 
Χυνάκροιςθ 
κοινοφ 

Υ.Ε. Φλϊρινασ Υρεςπϊν ΥΩΟΘ 1 

19 
Χυνάκροιςθ 
κοινοφ 

Υ.Ε. Υιερίασ Δίου-Σλφμπου 
Δ.Κ.: "ΞΣΦΨΕΦΙ ΥΖΨΦΑ", 
Δ.Ξ. ΟΛΨΣΧΪΦΣΩ, Δ.Ε. 
ΟΛΨΣΧΪΦΣΩ, Ψ.Κ.: 37 

15 

20 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων Ηαγορίου ΑΧΥΦΑΓΓΕΟΣΛ 10 

21 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Λωαννίνων Ηαγορίου ΠΛΞΦΣ ΥΑΥΛΓΞΣ 1 

22 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Λωαννίνων Πετςόβου ΠΕΨΧΣΒΣ 3 

23 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Γρεβενϊν Γρεβενϊν ΠΑΩΦΑΡΑΛΣΛ 3 

24 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων Λωαννιτϊν 

4 ΧΟΠ ΕΚΡΛΞΙΧ ΣΔΣΪ 
ΛΩΑΡΡΜΡΩΡ-ΨΦΛΞΆΟΩΡ, 
ΥΖΦΑΠΑ ΛΩΑΡΡΜΡΩΡ 
(ΥΑΟΑΛΤ ΔΘΠΑΦΧΕΜΣ 
ΥΕΦΆΠΑΨΣΧ) 

9 

25 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Λωαννίνων Λωαννιτϊν ΡΘΧΣΧ ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 1 

26 Γραφεία Υ.Ε. Κεςπρωτίασ Θγουμενίτςασ 
ΕΛΦΘΡΘΧ & ΦΛΟΜΑΧ 1, ΨΕΛ 
ΘΓΣΩΠΕΡΜΨΧΑΧ, ΨΚ 115 

11 

27 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Κεςπρωτίασ Φιλιατϊν ΧΑΓΛΑΔΑ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ 1 

28 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Υρζβεηασ Υάργασ ΑΠΠΣΩΔΛΑ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 1 

29 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων Λωαννιτϊν 
Ε.ΨΕ.Υ.Θ., 
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩΥΣΟΘ 
ΛΩΑΡΡΛΡΩΡ 9 

30 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Άρτασ 
Ξεντρικϊν 
Ψηουμζρκων 

Ξ. ΑΓΡΑΡΨΩΡ (Δθμαρχείο 
Αγνάντων) 

1 

31 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Άρτασ 
Ξεντρικϊν 
Ψηουμζρκων 

Ξ. ΑΚΑΠΑΡΛΣΩ (Ξλιμάκιο 
Υυροςβεςτικισ Ωπθρεςίασ) 

2 

32 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Άρτασ 
Ξεντρικϊν 
Ψηουμζρκων 

ΑΦΨΑ (Αναμζνεται 
οριςτικοποίθςθ 
διεφκυνςθσ) 

1 

33 Γραφεία Υ.Ε. Χποράδων Αλοννιςου ΥΑΨΘΨΘΦΛ ΑΟΣΡΡΘΧΣΧ 6 

34 Γραφεία Υ.Ε. Παγνθςίασ Φιγα Φεραίου ΞΑΡΑΟΛΑ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ 8 

35 Γραφεία Υ.Ε. Άρτασ Αρταίων 
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑ 
ΑΡΕΗΑΧ 

11 

36 Εκπαίδευςθ Υ.Ε. Υρζβεηασ Υρζβεηασ 
ΡΑΩΨΛΞΣ ΠΣΩΧΕΛΣ 
ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

4 

37 Γραφεία Υ.Ε. Ξεφαλλθνίασ Αργοςτολίου ΞΣΩΨΑΒΣΧ 7 

38 Γραφεία Υ.Ε. Ηακφνκου Ηακυνκίων ΕΟ. ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 1 27 

39 
Χυνάκροιςθ 
κοινοφ Υ.Ε. Ηακφνκου Ηακυνκίων ΓΕΦΑΞΑ Ψ.Ξ. ΒΑΧΛΟΛΞΣΩ 

1 
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40 
Γραφεία Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ 

Λεράσ Υόλεωσ 
Πεςολογγίου 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΑ ΓΕΦΩΦΛΑ 
ΑΛΨΩΟΛΞΣΩ 

8 

41 Γραφεία Υ.Ε. Φκιϊτιδασ 
Αμφίκλειασ-
Ελάτειασ 

Αμφίκλεια  8 

42 Γραφεία Υ.Ε. Φκιϊτιδασ Οαμιζων ΟΣΩΨΦΑ ΩΥΑΨΘΧ 8 

43 Γραφεία Υ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ Αχαρνϊν 
Ο. ΚΦΑΞΣΠΑΞΕΔΣΡΩΡ 
131 

17 
19 2 ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ 

ΔΑΧΕΦΓΑΨΘ 

44 Γραφεία Υ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ Υαλλινθσ 
Ο.ΠΑΦΑΚΩΡΣΧ 34 & 
ΞΑΦΑΛΧΞΑΞΘ 1 

4 

45 Γραφεία Υ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ Παρακϊνοσ 
ΣΟΩΠΥΛΑΞΣ 
ΞΩΥΘΟΑΨΣΔΦΣΠΛΣ 

7 

46 Γραφεία Υ.Ε. Χανίων Χανίων 
ΥΑΟΑΛΆ ΕΚΡΛΞΙ ΣΔΤΧ 
ΧΑΡΜΩΡ-ΞΛΧΧΆΠΣΩ, ΧΑΡΛΆ 

11 

47 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Χανίων Χφακίων 
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ 
ΧΑΠΑΦΛΑΧ 

2 

48 Οοιπζσ Χριςεισ Υ.Ε. Χανίων Χφακίων 
ΕΚΡΛΞΣΧ ΔΦΩΠΣΧ 
ΧΑΠΑΦΛΑΧ 

2 

49 
Γραφεία 

Υ.Ε. Ξαρπάκου -Θρωικισ 
Ριςου Ξάςου Ξαρπάκου ΔΛΑΦΑΡΛ 

5 

50 
Οοιπζσ Χριςεισ 

Υ.Ε. Ξαρπάκου -Θρωικισ 
Ριςου Ξάςου Ξαρπάκου ΥΘΓΑΔΛΑ ΞΑΦΥΑΚΣΩ 1 

51 Γραφεία Υ.Ε. Αχαΐασ Ξαλαβρφτων 
ΑΓΛΣΩ ΑΟΕΛΣΩ 35, 
ΞΑΟΑΒΦΩΨΑ 10 

52 Γραφεία Υ.Ε. Αχαΐασ Δυτικισ Αχαΐασ ΟΑΥΥΑ 9 

53 
Γραφεία Υ.Ε. Αρκαδίασ Βόρειασ Ξυνουρίασ 

ΑΧΨΦΣΧ ΞΩΡΣΩΦΛΑΧ - 
ΑΦΞΑΔΛΑΧ 10 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 378 

 
Α.  ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα 
ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. Σ τεχνικόσ 
αςφάλειασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
επικεϊρθςθ εργαςίασ. Σ εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που 
καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 
των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και εξοπλιςμοφ, επιλογισ 
και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και 
διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων πριν από τθ 
λειτουργία τουσ, κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι τουσ 
και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των 
ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ τθσ 
επιχείρθςθσ. 

2. ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ και 
αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

 Ρα επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 
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 Ρα ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και να αξιολογεί τα αποτελζςματα των ερευνϊν 
του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων. 

 Ρα εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ προσ 
αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

3. ΒΕΛΣΙΩΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ να τθροφν τουσ 
κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του 
επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ. 

  άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ από τον εργοδότθ και άλλων 
κακθκόντων πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του ωσ τεχνικόσ αςφαλείασ. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ και 
τουσ εργαηόμενουσ. Ψυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να 
αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει 
να είναι αιτιολογθμζνθ. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 
 

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ 

1) Σ ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τισ ςωματικι 
και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Σ γιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό βιβλίο 
του άρκρου 14 του Ρ. 3850/10. Σ εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των 
υποδείξεων που καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο. 

2) Σ ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ 
των εργαηομζνων. 

3) Σ ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και 
προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ. 

4) Σ ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και 
υγιεινισ τθσ εργαςίασ, τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ 
και τθσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

5) Σ ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 
6) Σ ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ 

υγείασ, προςωρινά ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία, ακόμα και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 

7) Σ ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω 
νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

2. ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

1) Σ ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά τθν 
πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του 
επικεωρθτι εργαςίασ, φςτερα από αίτθμα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν 
αυτό δεν ορίηεται από το νόμο. Περιμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων 
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του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά τθν 
καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα 
των εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Ψο 
περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να 
ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν 
κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και του εργοδότθ. 

2) Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των 
ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

 Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

 Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

 Ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και αξιολογεί τα αποτελζςματα των 
ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν αυτϊν. 

 Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, 
ενθμερϊνει τουσ εργαηόμενουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για 
τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 

 Υαρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. Εκτελεί προγράμματα 
εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ 
επιχείρθςθ. 

3) Σ ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
4) Σ ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, αςκζνειεσ των εργαηόμενων 

που οφείλονται ςτθν εργαςία. 
5) Σ ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ για οποιοδιποτε 

παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 
6) Θ επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να ςυνεπάγεται οικονομικι 

επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ τουσ. 
7) Σ ιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον εργοδότθ και τουσ 

εργαηόμενουσ. Ψυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να 
αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του γιατροφ εργαςίασ πρζπει να 
είναι αιτιολογθμζνθ. 

8) Σ ιατρόσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δε διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να 
παραπζμπει τουσ εργαηόμενουσ για ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Σι εξετάςεισ αυτζσ 
διενεργοφνται ςε Ε.Ω.Υ.Υ. ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσ 
Ωπουργοφσ Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρμόδιεσ μονάδεσ 
των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ (Ε.Χ.Ω.) Χτθ ςυνζχεια ο ιατρόσ εργαςίασ 
λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω εξετάςεων και τα αξιολογεί. Σι δαπάνεσ που 
προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ. 

9) Για κάκε εργαηόμενο, ο ιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλζον 
κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου 
αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ 
υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ 
βιβλιαρίου του εργαηόμενου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί 
του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. Χε κάκε 
περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον εργαηόμενο που αφορά. 

10) Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου του 
εργαηόμενου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν 
εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.9. Επιπλζον ιατρικά 
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δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να αποτελζςουν 
αντικείμενο επεξεργαςίασ, μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: 

 για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία, 

 για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και 

 για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν. 
11) Τςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά παράβαςθ τθσ παραγράφου 

«10» τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 
«21» και «22» του Ρ.2472/1997 «Υροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα» αντίςτοιχα. Χε περίπτωςθ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του 
Ρ.2472/1997. 

12) Σ ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 
13) Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του γιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο «4» του άρκρου «8» του Ρ. 

3850/10, μποροφν να προςλαμβάνονται επιςκζπτριεσ αδελφζσ και επιςκζπτεσ αδελφοί, πτυχιοφχοι ςχολϊν 
τεταρτοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ ι αδελφζσ νοςοκόμεσ και αδελφοί 
νοςοκόμοι, πτυχιοφχοι ςχολϊν μονοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ. 

Γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
1) Σ τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να 

ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 
2) Σ τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, να 

ςυνεργάηονται με τθν Ε.Ω.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 
3) Σ τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε κζματα υγείασ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Ω.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ 
ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα. 

4) Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ αςφάλειασ ι του ιατροφ 
εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Ε.Ω.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Χε 
περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π. (ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ) 

1) Σι Ε.Ω.Υ.Υ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία ςυμβάλλονται. Χτουσ 
φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν 
επιχείρθςθ. Σι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται από τθν Ε.Ω.Υ.Υ. και ςτα βιβλία που 
υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. 

2) Σι Ε.Ω.Υ.Υ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ με το χρόνο 
απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι 
Διεφκυνςθ του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ, το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. 
Επίςθσ, ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι 
Διεφκυνςθ, το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ. 

3) Ψο προςωπικό τθσ Ε.Ω.Υ.Υ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά τόςο τθν ίδια όςο 
και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται. 

4) Σι Ε.Ω.Υ.Υ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, κάκε ςτοιχείο που 
ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ 
τθ ςφμβαςθ που υπογράφουν με τθν επιχείρθςθ. 

5) Σι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει θ Ε.Ω.Υ.Υ., κατά κανζνα τρόπο δε μεταφζρονται ςε 
εργαηόμενουσ που απαςχολεί. 

6) Σι Ε.Ω.Υ.Υ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφάλειασ και του ιατροφ εργαςίασ, 
πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό 
αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτό και για κακεμία από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 
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7) Τταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι Ε.Ω.Υ.Υ. δε διακζτουν τα απαιτοφμενα μζςα ι 
εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, όπωσ για διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κλπ, οι 
Ε.Ω.Υ.Υ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα ι εξοπλιςμό. Χτθν περίπτωςθ αυτι γίνεται αναφορά ςτθ 
ςχετικι μεταξφ τουσ ςφμβαςθ. 

Ε. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

1) Σ εργοδότθσ για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ αςφάλειασ και του γιατροφ 
εργαςίασ, κζτει ςτθ διάκεςι τουσ το αναγκαίο βοθκθτικό προςωπικό, χϊρουσ, εγκαταςτάςεισ, ςυςκευζσ και 
γενικά τα απαραίτθτα μζςα και βαρφνεται με όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. 

2) Σ εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να διευκολφνει τον τεχνικό αςφάλειασ, το γιατρό εργαςίασ και τον εκπρόςωπο 
των εργαηομζνων για τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 22 του Ρ.3850/2010. 

3) Ξατά τα λοιπά, οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται με κάκε λεπτομζρεια ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
Ρ.3850/2010. 

Σ. ΕΚΠΟΝΝΘΘ ΓΡΑΠΣΘ ΜΕΛΕΣΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Θ εκπόνθςθ γραπτισ μελζτθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου κακϊσ και τθσ θλεκτρονικισ τθσ 
καταχϊρθςθσ ςτο ΧΕΥΕΡΕΨ, κα πραγματοποιθκεί  ςφμφωνα με τθν ςχετικι Ρομοκεςία περί διατιρθςθσ τθσ 
υγείασ και τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων, ιτοι Ρ. 3850/2010, Ρ. 1568/85, Υ.Δ. 289/89, Υ.Δ. 294/88, ΞΩΑ 
88555/3293/88, Ρ. 2224/94, Υ.Δ. 105/95, Υ.Δ. 155/2005, ΦΕΞ 2435 12/9/2014 αρκ 3 παρ. 7. 
Επιπροςκζτωσ, θ γραπτι μελζτθ εκτίμθςθσ του Επαγγελματικοφ Ξινδφνου (ΠΕΕΞ), οφείλει να 
ςυμπεριλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: 

 Ξαταγραφι κάκε κατάςταςθσ ι ενζργειασ που ενζχει κίνδυνο, 

 Αναγνϊριςθ όλων των εν δυνάμει κινδφνων ςτο χϊρο εργαςίασ, 

 Ξαταγραφι τθσ εργαςίασ και του ςθμείου ςτο οποίο εντοπίηεται θ ςυγκεκριμζνθ επικίνδυνθ κατάςταςθ, 

 Αναγνϊριςθ των εργαηομζνων ι των τρίτων προςϊπων που μπορεί να εκτεκοφν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ 
κινδφνουσ, 

 Ξαταγραφι των μζτρων προςταςίασ που ιδθ λαμβάνονται για τθ μείωςθ τθσ επικινδυνότθτασ, 

 Εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ των κινδφνων αυτϊν, 

 Διερεφνθςθ τθσ ςυχνότθτασ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτουσ κινδφνουσ αυτοφσ, 

 Εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ των κινδφνων αυτϊν, 

 Διατφπωςθ των αναγκαίων διορκωτικϊν μζτρων για τθν εξάλειψθ ι τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων 
αυτϊν, 

 Ωπολογιςμόσ τθσ επικινδυνότθτασ μετά τθν λιψθ των προτεινόμενων διορκωτικϊν μζτρων. 
 

 

 

 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  

 Ψο ακριβζσ θμερολογιακό πρόγραμμα, που κα περιλαμβάνει τον οριςμό ιατροφ εργαςίασ , τισ ϊρεσ και τισ 
θμζρεσ επίςκεψθσ του/ων οριςμζνου/ων ιατροφ/ϊν εργαςίασ κα προτακεί από τθν Ε.Ω.Υ.Υ., μετά από 
ςυνεργαςία με το αρμόδιο Ψμιμα Διοικθτικοφ του Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α., εντόσ δεκαπζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα κοινοποιθκεί ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ 
Σ.ΦΩ.ΥΕ.Ξ.Α. και ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ παρουςία του ιατροφ 
εργαςίασ κα πιςτοποιείται με ζκδοςθ βεβαίωςθσ επίςκεψθσ Λατροφ Εργαςίασ, θ οποία κα ςυνυπογράφεται από 
τον ίδιο και τον Υροϊςτάμενο τθσ Ωπθρεςίασ. Θ κατανομι των ωρϊν απαςχόλθςθσ, ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ 
ανάγκεσ, μπορεί να διαφοροποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Λατροφ Εργαςίασ και 
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με ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ επίβλεψθσ και ελζγχου του Ψμιματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  

 Ζναρξθ και τιρθςθ βιβλίου για τθν Αςφάλεια & Ωγεία των εργαηομζνων. Ψο βιβλίο ςελιδομετρείται και 
κεωρείται από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Σ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του εργοδότθ λαμβάνει γνϊςθ ενυπόγραφα 
των υποδείξεων του τεχνικοφ αςφαλείασ.  

 Ζναρξθ και τιρθςθ Βιβλίου καταγραφισ ατυχθμάτων. Χε αυτό καταχωροφνται τα αίτια και θ περιγραφι του 
ατυχιματοσ. Ψο βιβλίο αυτό πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν που ερευνοφν το ατφχθμα. Ψα 
όποια μζτρα λαμβάνονται για να αποφευχκεί θ επανάλθψθ του ατυχιματοσ ςτο μζλλον καταχωροφνται ςτο 
προαναφερκζν βιβλίο.  

 Σ τεχνικόσ αςφάλειασ κα καταρτίςει πρόγραμμα επίςκεψθσ των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ 
όπωσ αυτοί ζχουν προςδιοριςτεί ςυμπλθρϊνοντασ ςε ετιςια βάςθ τθν ελάχιςτθ παρουςία που επιβάλει ο 
νόμοσ, ϊςτε: 

1. Ρα ελζγχει τθν επάρκεια των μζτρων ατομικισ προςταςίασ.  

2. Ρα ςυντάςςει οδθγίεσ για τθν αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ.  

3. Ρα υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εκκζςεισ όποτε του ηθτθκεί. 

 Ψο πρόγραμμα εργαςιϊν κα κοινοποιθκεί ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ, με τθν οποία 
επιτροπι ο Ψεχνικόσ Αςφαλείασ κα ζχει τακτικι ςυνεργαςία και επικοινωνία και κα τθν ενθμερϊνει για 
οποιαδιποτε αλλαγι του προγράμματοσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙI 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ / ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 
 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΩΡΩΝ ΕΣΘΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΕΣΟΤ 2023 
 

υμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ και υποβάλλεται ςτον Φάκελο 
υποβολισ προςφοράσ  

 
 

Α/Α ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ 
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 

ΩΡΕ ΕΣΘΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ 

ΩΡΕ ΕΣΘΙΑ  
ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΙΑΣΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΕΧΝΙΚΟ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΙΑΣΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

1 Γραφεία 
Υ.Ε. Ξεντρικοφ 
Ψομζα Ακθνϊν   

  
        

2 Γραφεία Υ.Ε. Ζβρου             

5 Γραφεία Υ.Ε. Ζβρου             

7 Γραφεία Υ.Ε. Ξαβάλασ             

8 Γραφεία Υ.Ε. άνκθσ             

9 Γραφεία Υ.Ε. Δράμασ             

10 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Δράμασ 
  

  
        

11 Γραφεία Υ.Ε. Χερρϊν             

12 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ             

14 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ             

15 Γραφεία Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ             

16 Εκπαίδευςθ Υ.Ε. Κεςςαλονίκθσ             

17 Γραφεία Υ.Ε. Φλϊρινασ             

18 
Χυνάκροιςθ 

κοινοφ 
Υ.Ε. Φλϊρινασ 

  
  

        

19 
Χυνάκροιςθ 

κοινοφ 
Υ.Ε. Υιερίασ 

  
  

        

20 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων             

21 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Λωαννίνων 
  

  
        

22 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Λωαννίνων 
  

  
        

23 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Γρεβενϊν 
  

  
        

24 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων             

25 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Λωαννίνων 
  

  
        

26 Γραφεία Υ.Ε. Κεςπρωτίασ             

27 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Κεςπρωτίασ 
  

  
        

28 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Υρζβεηασ 
  

  
        

29 Γραφεία Υ.Ε. Λωαννίνων             

30 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Άρτασ 
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31 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Άρτασ 
  

  
        

32 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Άρτασ 
  

  
        

33 Γραφεία Υ.Ε. Χποράδων             

34 Γραφεία Υ.Ε. Παγνθςίασ             

35 Γραφεία Υ.Ε. Άρτασ             

36 Εκπαίδευςθ Υ.Ε. Υρζβεηασ             

37 Γραφεία Υ.Ε. Ξεφαλλθνίασ             

38 Γραφεία Υ.Ε. Ηακφνκου             

39 
Χυνάκροιςθ 

κοινοφ 
Υ.Ε. Ηακφνκου 

  
  

        

40 Γραφεία 
Υ.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίασ   
  

        

41 Γραφεία Υ.Ε. Φκιϊτιδασ             

42 Γραφεία Υ.Ε. Φκιϊτιδασ             

43 Γραφεία 
Υ.Ε. Ανατολικισ 

Αττικισ 
            

            

44 Γραφεία 
Υ.Ε. Ανατολικισ 

Αττικισ   
  

        

45 Γραφεία 
Υ.Ε. Ανατολικισ 

Αττικισ   
  

        

46 Γραφεία Υ.Ε. Χανίων             

47 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Χανίων 
  

  
        

48 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Χανίων 
  

  
        

49 Γραφεία 
Υ.Ε. Ξαρπάκου -
Θρωικισ Ριςου 

Ξάςου   

  

        

50 
Οοιπζσ 
Χριςεισ 

Υ.Ε. Ξαρπάκου -
Θρωικισ Ριςου 

Ξάςου   

  

        

51 Γραφεία Υ.Ε. Αχαΐασ             

52 Γραφεία Υ.Ε. Αχαΐασ             

53 Γραφεία Υ.Ε. Αρκαδίασ             

 
 
 

Για τον προςφζροντα 
Σ ΡΣΠΛΠΣΧ ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΧ 

(Ωπογραφι – Χφραγίδα – Θμερομθνία) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙI 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ακινα ……/……/2022 
ΥΦΣΧ 
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΦΩΧΛΞΣΩ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ ΑΟΟΑΓΘΧ 

 
 

ΘΕΜΑ: Ωποβολι προςφοράσ ςτθν υπϋ αρικ. ………………Υρόςκλθςθ «παροχι 
υπθρεςίασ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
εκπόνθςθσ γραπτισ μελζτθσ επαγγελματικοφ κίνδυνου για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν προςταςίασ και πρόλθψθσ των εργαηομζνων του Οργανιςμοφ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ & Κλιματικισ Αλλαγισ (Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α.) ζτουσ 2023. 

 
 
Επωνυμία: 

ΑΦΠ/ΔΣΩ: 

Διεφκυνςθ Ζδρασ: 

Ψθλζφωνα επικοινωνίασ : 

E- mail: 

Ωπεφκυνοσ επικοινωνίασ: 

 
Πε τθν παροφςα υποβάλλουμε τθν προςφορά τθσ εταιρείασ μασ ςτθν ανωτζρω πρόςκλθςθ και 
δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ τουσ όρουσ αυτισ. 

 
 
 

Σ/Θ Αιτ….. 
 
 
 
 

(Ωπογραφι και Χφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΥΦΣΧ  

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣ ΦΩΧΛΞΣΩ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΞΟΛΠΑΨΛΞΘΧ 
ΑΟΟΑΓΘΧ 

 

ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΣΘΙΕ ΩΡΕ  
 ΑΞΙΑ  

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (€) 
 ΑΞΙΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΦΠΑ 24% (€) 

Τπθρεςία τεχνικοφ αςφαλείασ 
   

Τπθρεςία ιατροφ εργαςίασ 
   

Εκπόνθςθ μελζτθσ εκτίμθςθσ 
επαγγελματικοφ κινδφνου 

ΔΕΝ ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ 
  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ   

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): 
 
ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): 
 
 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ: εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
                                                                                                                          

Για τον προςφζροντα 
Σ ΡΣΠΛΠΣΧ ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΧ 

(Ωπογραφι – Χφραγίδα – Θμερομθνία) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΘ - ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ 

 
(πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1, του Ρ.4250/2014) 
Υροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των οικονομικϊν φορζων από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ρ. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
απαιτοφνται: 
α. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι ςε 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, όπου κα δθλϊνεται ότι δεν ςυντρζχει ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β. Φορολογικι ενθμερότθτα (ςε ιςχφ) 
γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (κφρια και επικουρικι) – ςε ιςχφ 
Λοιπά δικαιολογθτικά 
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, 
ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από 
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, κλπ., 
ανάλογα με  τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνουδιοίκθςθσ/Ρόμιμουεκπροςϊπου. 

Β.ΕΙΔΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Σι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ κα πρζπει να είναι ατομικζσ 
επιχειριςεισ ι νομικά πρόςωπα που κατζχουν άδεια λειτουργίασ Ε.Ω.Υ.Υ. (Εξωτερικζσ Ωπθρεςίεσ Υροςταςίασ & 
Υρόλθψθσ) ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ρ.3850/2010. 
Χυγκεκριμζνα, 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ Ε.Ω.Υ.Υ. ςε ιςχφ,  

 Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρίασ ότι διακζτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμζνο προςωπικό µε όλα τα 
απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και τον αναγκαίο εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου,  

 Υίνακα με τα ονοματεπϊνυμα των Λατρϊν Εργαςίασ, ςυνοδευόμενο από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
ςτθν ακόλουκθ παράγραφο του Λατροφ Εργαςίασ και  

 Υίνακα με τα ονοματεπϊνυμα των Ψεχνικϊν Αςφαλείασ, ςυνοδευόμενο με τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ 
εγγραφισ τουσ ι πιςτοποιθτικά από το ΣΥΧ-ΧΕΥΕ για τθν ανάκεςθ κακθκόντων Ψεχνικοφ Αςφάλειασ (ΨΑ).  

 
ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ  
Σ ιατρόσ εργαςίασ πρζπει:  
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Α) Είτε να κατζχει τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ,  
β) Είτε να κατζχει τίτλο οιαςδιποτε ειδικότθτασ, πλθν τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, και να ζχει εκτελζςει κακικοντα 
ιατροφ εργαςίασ ςε επιχειριςεισ προ τθσ 15θσ Παΐου 2009,  
γ) Είτε να είναι ιατρόσ χωρίσ ειδικότθτα ο οποίοσ να ζχει αςκιςει κακικοντα ιατροφ εργαςίασ ςε επιχειριςεισ 
ςυνεχϊσ επί επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ μζχρι και τθσ 15 Παΐου 2009.  
Σι ωσ άνω ιατροί μποροφν να αςκοφν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ ιατρικϊν ςυλλόγων τθσ 
χϊρασ, χωρίσ άδεια των ςυλλόγων αυτϊν.  

Υροσ απόδειξθ των παραπάνω, οι προςφζροντεσ κα πρζπει να υποβάλλουν ςτο φάκελο, τα κάτωκι κατά 
περίπτωςθ, δικαιολογθτικά:  

1. Σι προςφζροντεσ τθσ αϋ περ., αντίγραφο τθσ ειδικότθτασ,  

2. Σι προςφζροντεσ των βϋ & γϋ περ., αντίγραφο είτε του εντφπου 1 ι 2 με τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοφσ 
πρωτοκόλλου κατάκεςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΧΕΥΕ, είτε τθσ ςφμβαςθσ/εων με ΧΕΥΕ.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι ιατροί των βϋ & γϋ περ. που είχαν ενταχκεί ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 
43323/1983/21.08.2018 (ΦΕΞ 3509/Β’/21.08.2018) τθσ Ωπουργοφ Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο με Α.Υ.:13308/466/23.03.2020 του Ωπουργείου Εργαςίασ & Ξοινωνικϊν 
Ωποκζςεων (ΑΔΑ: ΨΩΑΚ46ΠΨΟΞ-ΩΘΩ), μποροφν αντί των παραπάνω δικαιολογθτικϊν να υποβάλλουν υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι είχαν ενταχκεί ςτο  Υαράρτθμα Λ τθσ Ω.Α. με αρικμ. 43323/1983 (ΦΕΞ 
3509/Β’/21.08.2018). 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ. 

Ψα ζγγραφα υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.». 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Μωυσιάδη Χρυσή
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