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ΘΔΚΑ: «Ξπόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ» 
 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 
ΔΗ∆ΝΠ: Ξαξνρή ππεξεζηώλ Ρερληθνύ αζθαιείαο θαη Ηαηξνύ εξγαζίαο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ 
Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 
CPV: 71317210-8 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.250,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ. Αλαιπηηθά 3.000,00€ γηα 
ηνλ Ηαηξό εξγαζίαο  θαη 2.250,00€ γηα ηνλ Ρερληθό αζθαιείαο, γηα (1) έλα έηνο. 
ΣΟΖΚΑΡΝ∆ΝΡΖΠΖ: Ξξνϋπνινγηζµόο Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ΘΑΔ: 0413-0412. 
ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 
βάζεη ηηκήο (Σακειόηεξε Ρηµή ζε Δπξώ) 
 
 

ΑΞΝΦΑΠΖ  
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

 

Έρνληαο ππόςε:  
 
Ρηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 
  
1.Ρνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη 
πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Λ. 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021)». 
 
 
2.Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Θαηαξγήζεηο, 
Ππγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ θαη πεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
 
3.Ρνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ησλ 
Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Ρνκέα».  
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4.Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθό Πύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
5.Ρνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Λόκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθόηεξα ηεο Ξαξαγξάθνπ Ε’: Ξξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
6.Ρνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
7.Ρνπ Ξ.Γ.80/2016«Ξεξί αλαιήςεσο ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 
 
8.Ρνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115 Α/15-7-2010) : Λέν Αζθαιηζηηθό   Πύζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο  
 
9.Ρνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Ξξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
10.Ρνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
 11.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3850/10 (ΦΔΘ 84 Α) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα λόκσλ γηα Ρελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». Ππγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 1, εδ. β:  «Δξγνδόηεο: θάζε 
θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ εξγαδόκελν θαη έρεη 
ηελ επζύλε γηα ηελ επηρείξεζε ή/θαη ηελ εγθαηάζηαζε», ηνπ εδ. γ: «Δπηρείξεζε: θάζε 
επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε, εγθαηάζηαζε θαη εξγαζία ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 
αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζεηαη», ηνπ εδ. ζη: 
«Ξξόιεςε: ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ ή κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ή πξνβιέπνληαη θαζ’ όια ηα 
ζηάδηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κε ζηόρν ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ησλ 
επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ», ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1: «Πηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ 
ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο 
ηερληθνύ αζθάιεηαο, ....», ηεο παξ. 2: «Πηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ 50 θαη άλσ 
εξγαδνκέλνπο, ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ 
αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο…», ηεο παξ. 4: «Ν εξγνδόηεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή 
ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ρώξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα 
απαξαίηεηα κέζα θαη βαξύλεηαη κε όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο», ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1: «Ν 
εξγνδόηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο γηα ππνρξέσζε 
ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο ή/θαη ζε ηδηαίηεξα 
πξνβιήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δύλαηαη λα επηιέμεη κεηαμύ ηεο αλάζεζεο 
ησλ θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή/θαη ηαηξνύ εξγαζίαο ζε εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ή 
ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο 
Ξξνζηαζίαο θαη Ξξόιεςεο». 
     
 12.Ρελ αξηζκ. πξση. νηθ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΝΓΓ/21-11-  2019).απόθαζε 
ηνπ πνπξγνύ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο, ζρεηηθά κε ην δηνξηζκό Γηνηθεηηθνύ 
Ππκβνπιίνπ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηα Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 
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13.Ρελ  ππ. αξηζκ. 51956/1452/18-02-2021 απόθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ  νπνία 
εγθξίζεθε ν Ξ/ 2021. 
        
14. Ρελ ππ. αξηζκ. 239/20-9-2021 αλάιεςε δέζκεπζε ηεο πεξεζίαο καο. 
 
15.Ρελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ ππνινηπόκελνπ  πνζνύ ησλ 1.687,50 επξώ  θαη 2.250,00 
ζηνπο ΘΑΔ 0412 θαη 0413 αληίζηνηρα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξ/ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
 
16. Ρν γεγνλόο όηη ζην Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο Ξεξηθέξεηαο  
Πηεξεάο Διιάδαο», ππεξεηνύλ εβδνκήληα δύν (72) εξγαδόκελνη (ηαθηηθό πξνζσπηθό θαη Η.Γ.Α.Σ.) 
θαη ΗΓΝΣ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ.  
 
17.Ρελ ππ’ αξηζκ. 21ε/22-09-2021 (ζέκα 4ν) Απόθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ «Ξεξί   
εγθξίζεσο  Ξξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Ρερληθνύ αζθαιείαο θαη 
Ηαηξνύ εξγαζίαο  ησλ Ξαξαξηεκάησλ  ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.» 
   
 

 
Ξποβαίνει ζε Ξπόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην Ξαποσή ςπηπεζιών 
Ρεσνικού αζθαλείαρ και Ηαηπού επγαζίαρ ηυν Ξαπαπηημάηυν ηος Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 
πποϋπολογιζμού 5.250,00€ . 
 
1. Ρα απαιηούμενα δικαιολογηηικά πος ππέπει να καηαηεθούν είναι: 
 

α) πεύθςνη δήλυζη ηος Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη: 

α. όηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα 

παξαθάησ αδηθήκαηα (όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016):Ππκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, Γσξνδνθία, Απάηε, Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα 

κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Ξαηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. (Ζ 

ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ.) 

β. όηη δελ έρνπλ  αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

β) πεύθςνη δήλυζη ηος Λ. 1599/86 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο 

δηαθήξπμεο, θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 

γ) Ρεσνική Ξποζθοπά. 
δ) Νικονομική Ξποζθοπά. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε θαιά 
ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 
ε) Φοπολογική Δνημεπόηηηα. 
ζη) Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα. 

 

2. Ρόπορ και σπόνορ ποβολήρ: 

Ρα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη εληόο 
ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ για ηην Ξαποσή 
ςπηπεζιών για Ρεσνικό αζθαλείαρ-Ηαηπό επγαζίαρ ηυν Ξαπαπηημάηυν ηος 
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Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.»  

Ν θάθεινο ζα θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ Πμύπνηρ 25 Ιαμία ηκ 35132 μέσπι 

ηιρ 04 Νκηυβπίος ημέπα Γεςηέπα και ώπα 12:00 μ.μ., κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. 

Νι ενδιαθεπόμενοι επί ποινή απόππιτηρ όλυν ηυν πποζθοπών, λαμβάνοςν μέπορ ζηο 
διαγυνιζμό με μία μόνο πποζθοπά, για ηο ζύνολο ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ 
ενδιαθέπονηορ ή για κάθε ειδικόηηηα συπιζηά αλλά για ηο ζύνολο ηυν 
Ξαπαπηημάηυν ηος ΘΘΞΞΠΔ . Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δε γίνονηαι αποδεκηέρ και 
αποππίπηονηαι. 

Νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρόλ δηνξζώζεηο θαη 

επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη 

δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ. 
Ξξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνύλ.  
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
 

Κε ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό πξνβιέπεηαη λα γίνει η ανάθεζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών 
ηεσνικού αζθαλείαρ και ιαηπού επγαζίαρ, εκαηόν πενήνηα (150) υπών,(75 ανά 
ειδικόηηηα) και σπονικήρ διάπκειαρ ενόρ έηοςρ γηα ην πξνζσπηθό ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ 
Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο . Ζ θαηαλνκή ησλ σξώλ  εξγαζίαο 
ησλ αλσηέξσ, ζα γίλεη αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ηνπ θάζε Ξαξαξηήκαηνο. 
 
 
 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ (Άπθπο 

14 ηος Λ.3850/2010) 

Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 
αηπρεκάησλ. Ρηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν Ρερληθόο αζθαιείαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο 
επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. (βηβιίν 
γξαπηώλ ππνδείμεσλ ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο). Ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη 
γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ απηό ην βηβιίν. 

 
Δηδηθόηεξα ν Ρερληθόο Αζθαιείαο: 
 
Α) Ππκβνπιεύεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 
εμνπιηζκνύ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, 
θαζώο θαη δηακόξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη 
γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
Β) Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ηερληθώλ κέζσλ, ησλ παξαγσγηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζόδσλ εξγαζίαο πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 
ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, 
ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 
 

ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ (Άπθπο 15 ηος Λ.3850/2010) 
 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ν Ρερληθόο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε : 
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Α) λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο από πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδόηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη 
αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

Β) λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο, εθόζνλ απαηηνύληαη, λα 
εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλώλ ηνπ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξόκνησλ αηπρεκάησλ, 
Γ) λα επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνύ γηα ηελ δηαπίζησζε 
εηνηκόηεηαο πξνο αληηκεηώπηζε αηπρεκάησλ. 
 
Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ν Ρερληθόο αζθαιείαο έρεη 
ππνρξέσζε : 
 
Α) λα κεξηκλά ώζηε νη εξγαδόκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο πγείαο θαη  
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξώλεη θαη ηνπο θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή 
ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο, 
Β) λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
 

Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζ' απηόλ από ηνλ   
εξγνδόηε θαη άιισλ θαζεθόλησλ, πέξα από ην ειάρηζην όξην σξώλ απαζρόιεζεο ηνπ σο 
ηερληθνύ αζθάιεηαο. 
Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο έρεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ 
εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε γηα ζέκαηα ηεο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ. Πε θάζε 
πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 
Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 
 

Διδικόηεπα ελέγσει και κάνει ςποδείξειρ ζσεηικά με: 

 
 ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ρώξνπο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δαπέδσλ, νξνθώλ, ζηεγώλ, ζπξώλ, ππιώλ, δηαδξόκσλ θαη 
παξαζύξσλ, 

 ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε 
πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «Θαλνληζκνύ Ζιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ», 

 ηελ ύπαξμε νδώλ δηαθπγήο θαη εμόδσλ θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 71/88 
«Θαλνληζκόο Ξαζεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ», 

 ηνλ θαηάιιειν, επαξθή θαη ζε θαιή θαηάζηαζε εμνπιηζκό θαηάζβεζεο ππξθαγηάο 
θαη εθόζνλ ρξεηάδεηαη ηελ ύπαξμε ππξαληρλεπηώλ θαη ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ 
ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 71/88 «Θαλνληζκόο Ξαζεηηθήο Ξπξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ», 

 ηνλ επαξθή εμαεξηζκό θιεηζηώλ ρώξσλ εξγαζίαο, 
 ηελ απαγσγή παξαγόλησλ (ζθόλεο, θαπλνί, αηκνί, αέξηα)( Ξ.Γ 16/1996), 
 ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ 

θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο, 
 ηνλ ηαθηηθό θαη επαξθή θσηηζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, 
 ηνλ ηαθηηθό θαζαξηζκό θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ηόπσλ εξγαζίαο, 
 ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο επηρείξεζεο, 
 ηελ θαηάιιειε θαη επαξθή ζήκαλζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 
Α. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

ΑΔΑ: ΩΘΕ4ΟΞ8Ψ-4ΓΔ



 

1. Ν γηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη  ππνδείμεηο θαη  ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά,  πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη γηα 

ηε  ζσκαηηθή  θαη  ςπρηθή  πγεία  ησλ  εξγαδνκέλσλ.  Ν  γηαηξόο εξγαζίαο  θαηαρσξεί  ηηο  γξαπηέο 

ππνδείμεηο ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3850/10. Ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα 

ιαβαίλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην βηβιίν. 

2. Ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέµαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύµθσλα µε ηνπο 

θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέµαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ εηζαγσγή 

θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο µέζσλ εμνπιηζκνύ. 

4. Ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, 

εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέµαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ. 

6. Ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέµαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο 

γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή   µόληµα, θαθώο  θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο µεηνλεθηνύλησλ 

αηόµσλ  ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόµα θαη µε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

7. Ν γηαηξόο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα επαιεζεύεη ηε δηθαηνινγεκέλε 

ή µε, ιόγσ λόζνπ, απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 
Β. ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΓΔΗΑΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ: 

 
1. Ν γηαηξόο εξγαζίαο  πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό µε ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο, µεηά ηελ πξόζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό 

ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, ύζηεξα από αίηεµα ηεο επηηξνπήο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ  εξγαδνκέλσλ,  όηαλ  απηό  δελ  νξίδεηαη  από  ην  λόµν.  Κεξηµλά  γηα  

ηε  δηελέξγεηα  ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηµά  ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε  εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζµαηα ησλ εμεηάζεσλ, 

εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηνλ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Ρν πεξηερόκελν 

ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη µπνξεί λα 

ειεγρηεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο  ηνπ  πνπξγείνπ  Δξγαζίαο  θαη  Θνηλσληθήο  

Αζθάιηζεο,  γηα  ηελ  θαηνρύξσζε  ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 

2. Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ µέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 

α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη µέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο  ρξήζεο ησλ αηνµηθώλ µέηξσλ πξνζηαζίαο. 

γ.  Δξεπλά  ηηο  αηηίεο  ησλ  αζζελεηώλ  πνπ  νθείινληαη  ζηελ  εξγαζία,  αλαιύεη  θαη  αμηνινγεί  

ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ 

δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο ηνπο. 

ε. Ξαξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήµαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί πξνγξάµµαηα 

εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ µε εληνιή ηεο αξµόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο όπνπ εδξεύεη ε 

επηρείξεζε. 

3. Ν γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 
4. Ν γηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο 

ΑΔΑ: ΩΘΕ4ΟΞ8Ψ-4ΓΔ



ησλ εξγαδόκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ν  γηαηξόο  εξγαζίαο  πξέπεη  λα  ελεκεξώλεηαη  από  ηνλ  εξγνδόηε  θαη  ηνπο  εξγαδόκελνπο  γηα 

νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ µπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνµηθή επηβάξπλζε γη’ απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 

7. Ν  γηαηξόο  εξγαζίαο  έρεη,  θαηά  ηελ  άζθεζε  ηνπ  έξγνπ  ηνπ,  εζηθή  αλεμαξηεζία  απέλαληη  

ζηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Ρπρόλ δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέµαηα ηεο 

αξκνδηόηεηαο ηνπ, δελ µπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. Πε θάζε πεξίπησζε 

απόιπζε ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

8. Ν  γηαηξόο  εξγαζίαο,  ζην  πιαίζην  ησλ  ππνρξεώζεσλ  ηνπ  θαη  ησλ  ππνρξεώζεσλ  ηνπ  

εξγνδόηε, ζύµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

ππνδνµή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέµπεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ζπγθεθξηµέλεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Νη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη ζε Δ.Μ..Ξ.Ξ. ζε 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνµέα ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο πνπξγνύο Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο   Αιιειεγγύεο   αξµόδηεο   κνλάδεο   ησλ   

αζθαιηζηηθώλ   νξγαληζκώλ  ηνπ   Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο (Δ.Π..) Πηε ζπλέρεηα ν γηαηξόο 

εξγαζίαο ιαµβάλεη γλώζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ  εμεηάζεσλ  θαη  ηα  αμηνινγεί.  Νη  

δαπάλεο  πνπ  πξνθύπηνπλ  από  ηελ  εθαξµνγή  ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. 

9. Γηα θάζε εξγαδόκελν, ν γηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. Δπηπιένλ 

θαζηεξώλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνµηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζµαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, 

θάζε θνξά πνπ εξγαδόκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιαµβάλνπλ 

γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνµηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδόκελνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο 

ηεο αξµόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 

10 .Απαγνξεύεηαη  ε αλαγξαθή  θαη  επεμεξγαζία  ζην   αηνµηθό  βηβιηάξην  επαγγεικαηηθνύ  

θηλδύλνπ  ηνπ εξγαδόκελνπ,   ζηνηρείσλ,  δεδνκέλσλ   άιισλ   πέξαλ   ησλ   απνηειεζκάησλ   ησλ   

ηαηξηθώλ   θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύµθσλα µε 

ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ «9», άξζξν 18, Λ. 3850/2010. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 

ζπιιέγνπλ, µε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδόκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο, µόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο απαξαίηεην: 

α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα µηα ζπγθεθξηµέλε ζέζε ή  εξγαζία, 

β)  γηα  ηελ  εθπιήξσζε  ησλ  ππνρξεώζεσλ  ηνπ  εξγνδόηε  γηα  ηελ  πγεία  θαη  ηελ  αζθάιεηα  ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη 

γ)  γηα  ηε  ζεκειίσζε  ησλ  δηθαησκάησλ  ηνπ  εξγαδόκελνπ  θαη  αληίζηνηρε  απόδνζε  θνηλσληθώλ 

παξνρώλ. 

11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε  

ηεο παξαγξάθνπ  «10»  ηηκσξνύληαη  µε  ηηο  δηνηθεηηθέο  θαη  πνηληθέο  θπξώζεηο  πνπ  πξνβιέπνληαη  

ζηηο δηαηάμεηο  ησλ  άξζξσλ «21» θαη «22» ηνπ Λ.2472/1997 «Ξξνζηαζία  ηνπ  αηόµνπ   από ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ  πξνζσπηθνύ  ραξαθηήξα»  αληίζηνηρα.  Πε  πεξίπησζε  πεξηνπζηαθήο ή  

εζηθήο  βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Λ.2472/1997. 

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

(Άπθπο 20 ηος Λ.3850/2010) 
 

     1.Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο θαη ν Ηαηξόο Δξγαζίαο ππνρξενύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε    
ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ 
εξγαζίαο. 
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2. Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο θαη ν Ηαηξόο Δξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
(Δ..Α.Δ.) ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ν Ρερληθόο Αζθαιείαο θαη ν Ηαηξόο Δξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο 
ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα κέιε ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ 
εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό 
δήηεκα. 

4. Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ 
Ρερληθνύ αζθαιείαο ή ηνπ Ηαηξνύ Δξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη 
λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή ζηνλ εθπξόζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε 
δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη κόλν. 

 
ΔΜΥΡΔΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ (ΔΜ..Ξ.Ξ.) 

(Άπθπο 23 ηος Λ.3850/2010) 
 

1.Νη ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθάιεηαο κπνξνύλ λα παξέρνληαη ζε κηα επηρείξεζε θαη 
από αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λνκηθά πξόζσπα έμσ από ηελ επηρείξεζε, πνπ ζην εμήο 
ζα νλνκάδνληαη 

«Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξόιεςεο» (ΔΜ..Ξ.Ξ.). Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. 
αζθνύλ ηηο αξκνδηόηεηεο θαη έρνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

2.Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. γηα λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 
ππνρξενύληαη λα θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο , 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθό κε ηελ απαηηνύκελε επηζηεκνληθή 
εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλό αξηζκό, θαζώο επίζεο ηα απαηηνύκελα κέζα ή εμνπιηζκό, 
ώζηε λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπό απηόλ 
θαη γηα θαζεκία από ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

4.Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΜ..Ξ.Ξ. δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνύκελα κέζα ή εμνπιηζκό γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, όπσο γηα 
ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θ.ιπ., νη ΔΜ..Ξ.Ξ. κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ δηθά 
ηνπο κέζα ή εμνπιηζκό. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε γξαπηή 
ζύκβαζε. 

5. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ θαθέινπο γηα θάζε κηα επηρείξεζε κε 
ηελ νπνία ζπκβάιινληαη ζηνπο νπνίνπο θαηαρσξνύληαη αληίγξαθα θάζε ππόδεημεο, 
έξεπλαο, κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Νη θαηαρσξήζεηο 
πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη από ηελ ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη ζηα βηβιία ηα νπνία ππνρξενύηαη λα 
ηεξεί ε επηρείξεζε. 

6. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ηεξνύλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνύ αζθάιεηαο κε 
ην ρξόλν απαζρόιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ησλ νπνίσλ 
ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πξώην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο ζπληάζζνπλ 
εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή 
Γηεύζπλζε ην πξώην δίκελν θάζε έηνπο. 

7.Αλάινγεο ππνρξεώζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα 
άηνκα εθηόο  ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ηερληθνύ αζθαιείαο. 

8.Ρν πξνζσπηθό ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθό 
απόξξεην, πνπ αθνξά ηόζν ηελ ίδηα όζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία 
ζπκβάιιεηαη. 

9. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύληαη λα ζέηνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο αξκόδηαο 
Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ όηη είλαη 
ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηελ ζρεηηθή 
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ζύκβαζε. 

 
ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (Άπθπα 11,12 & 13 ηος Λ.3850/2010) 
 

Ρα πξνζόληα ηνπ Ρερληθνύ Αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11,12 & 13 ηνπ Λ.3850/2010. 

 
 

ΡΞΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ: 

1. Ξηπρίν Ξνιπηερλείνπ ή Ξνιπηερληθήο ζρνιήο Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο 

(Α.Δ.Η.) ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδώλ 

έρεη ζρέζε µε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη από ην Ρερληθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ.), ή II. Ξηπρίν 

Ξαλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ ην αληηθείκελν 

ζπνπδώλ έρεη ζρέζε µε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, όηαλ απηή πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία, ή III. Ξηπρίν Ρερλνινγηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύµαηνο (Ρ.Δ.Η.) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ή πηπρίν ησλ πξώελ ζρνιώλ 

ππνκεραληθώλ θαη ησλ Θέληξσλ Αλσηέξαο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Θ.Α.Ρ.Δ.Δ.), ή IV. Απνιπηήξην ηερληθνύ ιπθείνπ ή µέζεο Ρερληθήο ζρνιήο ή άιιεο 

αλαγλσξηζκέλεο Ρερληθήο επαγγειηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηµσλ ζρνιώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε. 

2. Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο, πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ απόθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, 

γηα ηνπο ηερληθνύο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο 

ηερληθνύο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή θαη γηα ηνπο ηερληθνύο ηεο 

πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή. 

3. Γηα ηνπο ηερληθνύο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξαµµα επηκόξθσζεο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξώλ, ζύκθσλα 

µε ην άξζξν 22 (Λ.3850) πνπ εθηειείηαη από ηα αξκόδηα πνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνύο ή 

άιινπο δεκόζηνπο Νξγαληζκνύο ή από εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο 

(Θ.Δ.Θ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζύκθσλα µε ηηο 

εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνϋπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

κεηώλεηαη σο εμήο: α) γηα ηνπο ηερληθνύο ησλ 

πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, β) γηα ηνπο ηερληθνύο ησλ 

πεξηπηώζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία (3) έηε. 

4. Θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζόλησλ ζεσξνύληαη θαη όζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά 

ηεο αιινδαπήο, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 
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ΡΞΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ: 

■ Ηαηξόο (ΞΔ) 

Ξηπρίν Ηαηξηθήο Πρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκεο Πρνιήο ηεο αιινδαπήο, κε εηδίθεπζε ζηελ Iαηξηθή 

Δξγαζίαο . Πε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδώλ έρεη ρνξεγεζεί από Ξαλεπηζηήκην ηεο αιινδαπήο, ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επηπξνζζέησο θαη νη λόκηκεο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο ή αληηζηνηρίαο. Άδεηα 

Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο. Θα ζπλεθηηκεζεί ε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζρεηηθό πιαίζην 

■ Τα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

o Αίηηζη 

o Ανηίγραθο πηστίοσ 

o Άδεια  αζκήζεως  ιαηρικού  επαγγέλμαηος 

o Πιζηοποιηηικό εγγραθής ζηον Ιαηρικό Σύλλογο 
Αποδεικηικό Προϋπηρεζίας 

 

 
ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

 
Ζ παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη: 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1568/85 (ΦΔΘ 177/18-10-1985, η. Α΄) πεξί «γηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Λ. 3850/10 
2. Ρν Ξ.Γ. 294/1988 (ΦΔΘ 138/21-6-1988, η. Α΄) 
3. Ρελ ΘΑ 88555/3293/30-9-1988, η.Β΄) ε νπνία θπξώζεθε κε ην Λ. 1836/89 
(ΦΔΘ 79/14-3-1989 η. Α΄) 
4. Ρν Ξ.Γ. 17/1996 (ΦΔΘ 11/18-1-1996, η. Α΄) 
5. Ρν Ξ.Γ. 95/1999 (ΦΔΘ 102/26-5-1999 η. Α΄) 
6. Ρν Ξ.Γ. 159/1999 (ΦΔΘ 157/3-8-1999, η. Α΄) 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3144/03 (ΦΔΘ 111/03 η.Α’) 
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3850/2010 (ΦΔΘ 84/Α/02-06-2010) 
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 Λ. 4144/2013 (ΦΔΘ Α/88/18-04-2013) 
10. Ρελ 12370/1435/22-04-2013 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ππλζεθώλ θαη 
γηεηλήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Ξξόλνηαο. 

ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (Άπθπο 21 ηος 
Λ.3850/2010) 

Πύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.3850/2010 νη ώξεο εξγαζίαο ηνπ ηερληθνύ 
αζθαιείαο θαζνξίδνληαη από ηελ θαηεγνξία ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί. 
Γηα ηα παξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζα θαηαλεκεζνύλ αλάινγα κε ην πξνζσπηθό ηνπο. 
 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
 

 Θπιηήπιο καηακύπυζηρ θα είναι η πλέον ζςμθέποςζα από 
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

 Νη πξνζθνξέο ζα είλαη ζε επξώ. 
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη νη πξνζθέξνληεο ζα 

απνβάιινληαη από ηελ δηαδηθαζία. 
 Ζ πξνζθνξά ζα ηζρύεη 180 εκέξεο. 
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 Κεηά ηελ αλάζεζε από ην Γ.Π. ν αλάδνρνο ηερληθόο αζθαιείαο ζα 
ππνγξάςεη ζύκβαζε γηα έλα (1) έηνο. 

 Ν Ρερληθόο αζθαιείαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο ρώξνπο  
εξγαζίαο όπσο απηνί ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζπκπιεξώλνληαο ζε εηήζηα 
βάζε ηελ ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιεη ν Λόκνο. 

 Ν αλάδνρνο ηερληθόο αζθαιείαο ζα θαηαζέζεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ζα ηνπ δεηεζνύλ από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο ε νπνία ζα ειέγμεη θαη ην 
λνκόηππν ηεο αλάζεζεο. 

 Πε πεξίπησζε θαθήο ή ειιηπνύο εθηέιεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ν 
αλάδνρνο ηερληθόο αζθαιείαο ζα θεξύηηεηαη έθπησηνο. 

 Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ 
ηερληθνύ αζθάιεηαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο 
θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή ζηνλ εθπξόζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο 
ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κόλν. ( παξ.4 
άξζξν 20 Λ3850/2010). Νη ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο δελ 
ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε (παξ. 3 άξζξν 42 
Λ.3850/2010). 

 Ν αλάδνρνο ηερληθόο αζθαιείαο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη  γηα  ηηο  
ππεξεζίεο  πνπ παξείρε κέζα ζε απηόλ ζα εθδίδεη Ρηκνιόγην Ξαξνρήο 
πεξεζηώλ θαη ζα ιακβάλεη ην αλαινγνύλ πνζό κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 
εληάικαηνο θαη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα 60 εκεξώλ. 

 Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο ηνπ 
Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Λόκνπο θαη ζρεηηθέο 
Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ πνπξγείσλ. 

 
Ζ  παξάδνζε-παξαιαβή  ηεο  εξγαζίαο  ζα  γίλεηαη ζηα θαηά  ηόπνπο 
Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ήηνη: 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΚΔΑ ΔΒΝΗΑΠ ζην Βαζύ Απιίδαο  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΚΔΑ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ ζην Γνκνθό 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ ζηε 

Ιακία 

 
Ζ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.Π, ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ 
θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Θέληξνπ www.kkppstereas.gr 

 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη ζηελ παξνύζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 
ηνπ Λ.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4782/21 (ΦΔΘ Α’ 36/2021). 

 
 
 

Ν  Ξπόεδπορ ηος Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

 

Γημήηπιορ Λ. Γπακάκηρ 
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