
 

 
1 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σέρρες, 15 Ιανουαρίου 2019                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                       Αρ.Πρωτ: 10173(166)                         
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ    
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :∆ιοικητήριο          
Ταχ. Κωδ.  : 62110                                                                               
Πληροφορίες: Αγγελίδης Κωνσταντίνος 
Τηλ: 2321350357  
Fax: 2321350458 
Εmail : aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισµού 2.806,05 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και Ιατρού 
Εργασίας συνολικού προϋπολογισµού 2.678,58 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την Π.Ε. 
Σερρών, για το χρονικό διάστηµα Φεβρουαρίου-∆εκεµβρίου 2019». 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. µε αρ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας». 
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών» 
4) Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
Εποπτείας». 
5) Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
6) Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7) Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζοµένων»  
8) Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύµφωνα µε το οποίο «Για την προαγωγή της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 
3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό 
για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής, συµβάσεων µίσθωσης έργου …. µε ιατρό εργασίας και 
τεχνικό ασφαλείας ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.2δ του άρθρου 15 του 
ν.4281/2014) µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες….» 
9) Το µε αρ. πρωτ. 551313(4708)/2-11-2018 πρωτογενές αίτηµα του Τµ. Ανθρωπίνων Πόρων & 
Υποστήριξης της Π.Ε. Σερρών µε Α∆ΑΜ:18REQ003997994. 
10) Την αρ. 3497/51/20-12-2018 (Α∆Α:7ΝΕΚ7ΛΛ-ΠΛ∆) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών 
οικ. έτους 2019 στον Φ. 721 και ΚΑΕ 0879.α.01 για τη δαπάνη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας για το έτος 2019. 
11) Την µε αρ. πρωτ. 2090(80)/2-1-2019 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε µε α/α 558 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ (Α∆Α:ΩΨ8Γ7ΛΛ-∆ΩΣ, Α∆ΑΜ:19REQ004301387) και την µε αρ. 
πρωτ. 2091(81)/2-1-2019 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε µε α/α 561 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών της ΠΚΜ (Α∆Α:ΨΥΥΗ7ΛΛ-6Ψ9, Α∆ΑΜ:19REQ004301461). 
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12) Το µε αρ. πρωτ. 20927/175/12-1-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς το Τµ. Ανθρωπίνων 
Πόρων & Υποστήριξης και το µε αρ. πρωτ. 154895/1322/29-3-2018 απαντητικό έγγραφο περί µη 
δυνατότητας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε υπάλληλο της Π.Ε. 
Σερρών. 
 

Ανακοινώνει 
 

   Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.118 του 
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», µε κατάθεση σφραγισµένων 
προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσιών: (α) τεχνικού ασφαλείας για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό 
διάστηµα Φεβρουάριος-∆εκέµβριος 2019  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 2.806,05 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και (β) ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Σερρών για το χρονικό διάστηµα 
Φεβρουάριος-∆εκέµβριος 2019 προϋπολογιζόµενης δαπάνης 2.678,58 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
    Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών ανάλογα µε την ειδικότητα ανέρχεται σε: 
Τεχνικοί (κατηγορία Β')= 53 άτοµα + 9 (προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. στα πλαίσια του προγράµµατος 
Κοινωφελούς Εργασίας) και ∆ιοικητικοί (κατηγορία Γ΄) = 209 άτοµα + 51 (προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. στα 
πλαίσια του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας) 

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες 
υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: 

Κατηγορία Β'* 2,5 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο : 53 άτοµα Χ 2,5 = 132,5 ώρες 
 
                         2,5 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά ωφελούµενο :  9 άτοµα Χ 2,5 =  22,5  ώρες 
 
Κατηγορία Γ'* 0,40 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο:209 άτοµα Χ 0,40 = 83,6 ώρες 

                        0,40 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά ωφελούµενο :51 άτοµα Χ 0,40 =20,4  ώρες 

Εργαζόµενοι: Σύνολο ωρών για δώδεκα µήνες : 216,1 ώρες (18 ώρες ανά µήνα) 

Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. Κοινωφελούς Εργασίας : Σύνολο ωρών από 1/1-30/6/2019 : 21,45 ώρες (3,57 ώρες 
ανά µήνα) 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός τιµής ανά ώρα: 13,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος για το χρονικό διάστηµα Φεβρουάριος-∆εκέµβριος 2019: Εργαζόµενοι: 18 ώρες Χ 11 
µήνες Χ 13,00 € ανά ώρα = 2.574,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ + Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. 
Κοινωφελούς Εργασίας: 3,57 ώρες Χ 5 µήνες Χ 13,00 € ανά ώρα = 232,05 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ και γενικό σύνολο εργαζοµένων και ωφελουµένων 2.574,00 + 232,05 = 2.806,05 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ . 

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες 
υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: 
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Κατηγορία Β'* 0,60 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο : 53 άτοµα Χ 0,60 = 31,8 ώρες 
 
                         0,60 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά ωφελούµενο :  9 άτοµα Χ 0,60 =  5,4  ώρες 
 
Κατηγορία Γ'* 0,40 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόµενο:209 άτοµα Χ 0,40 = 83,6 ώρες 

                        0,40 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά ωφελούµενο :51 άτοµα Χ 0,40 =20,4  ώρες 

Εργαζόµενοι: Σύνολο ωρών για δώδεκα µήνες : 115,4 ώρες (9,61 ώρες ανά µήνα) 

Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. Κοινωφελούς Εργασίας: Σύνολο ωρών από 1/1-30/6/2019 : 12,90 ώρες (2,15 ώρες 
ανά µήνα) 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός τιµής ανά ώρα: 23,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος για το χρονικό διάστηµα Φεβρουάριος-∆εκέµβριος 2019: Εργαζόµενοι: 9,61 ώρες Χ 
11 µήνες Χ 23,00 € ανά ώρα = 2.431,33 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ + Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. 
Κοινωφελούς Εργασίας: 2,15 ώρες Χ 5 µήνες Χ 23,00 € ανά ώρα = 247,25 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ και γενικό σύνολο εργαζοµένων και ωφελουµένων 2.431,33 + 247,25 = 2.678,58 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ . 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προσόντα τεχνικού ασφαλείας (άρ. 11, 12,13 του Ν. 3850/2010) 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του 
εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από 
το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
β) πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο 
σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, 
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο 
των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). 
2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των 
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή. 
3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 22 
που εκτελείται από τα αρµόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή από 
εξειδικευµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιηµένα για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 µειώνεται ως εξής: 
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, β) για τους 
τεχνικούς της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 
4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. 
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5. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 
Σηµειώνεται ότι οι ειδικότητες του Τεχνικού Ασφαλείας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων 
καθορίζονται από τον πίνακα του αρ. 13 του Ν. 3850/2010 Α/Α 20 «Λοιπές Υπηρεσίες» συνεπώς εν 
προκειµένω για την Π.Ε. Σερρών: 
 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πτυχιούχοι ΤΕΙ Επιπλέον  

Μηχανολόγος Μηχανικός Τµήµατος Μηχανολογίας 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τµήµατος Ηλεκτρολογίας 

Χηµικός Μηχανικός Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής 

Χηµικός  

Κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
που το αντικείµενο σπουδών έχει 
σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την 
παραγωγική διαδικασία της 
επιχείρησης 

 

Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας (αρ. 14 του Ν. 3850/2010) 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 
θέµατα σχετικά µε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, 
το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση 
να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 
α) συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, 
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και 
διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας,  
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, 
καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από την εφαρµογή τους και 
επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης των 
ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της 
Υπηρεσίας. 
 
 
 

Επίβλεψη συνθηκών εργασίας (αρ. 15 του Ν. 3850/2010) 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, να 
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα 
αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους, 
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των 
ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων, 
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση ετοιµότητας 
προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 
2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου 
που συνεπάγεται η εργασία τους, β) να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. 
3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 
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4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς 
του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγω καταγγελίας της σύµβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του 
τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 
5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Γ. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Προσόντα ιατρού εργασίας (αρ. 16του Ν. 3850/2010) 

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως 
πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, 
έχουν δικαίωµα να ασκούν: 
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά 
τουλάχιστον έτη. 
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας, χωρίς να κατέχουν ή να 
ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατροεργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την 
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α' και β' 
της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. 
4. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 

  Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας (αρ. 17 του Ν. 3850/2010) 

1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και 
στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη 
σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο 
ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα: 
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και 
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού, 
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης 
και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας, δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς 
και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και µε 
υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας. 
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη, 
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λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων (άρ. 18 του Ν. 3850/2010) 

1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, 
µετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά 
την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το 
νόµο. Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιµά την καταλληλότητα των 
εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, 
εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της 
βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί 
από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό: 
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα 
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους, β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της 
σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας, γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται 
στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την 
πρόληψη των ασθενειών αυτών, 
δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και 
για τους τρόπους πρόληψής τους, 
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράµµατα 
εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νοµαρχίας, όπου 
εδρεύει η επιχείρηση. 
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 
εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία. 
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 
6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων στον τόπο εργασίας δεν µπορεί να συνεπάγεται οικονοµική 
επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 περί ηθικής ανεξαρτησίας απέναντι στον εργοδότη και στους 
εργαζοµένους έχει εφαρµογή και για τον ιατρό εργασίας. 
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, 
σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, 
έχει υποχρέωση να παραπέµπει τους εργαζοµένους για συγκεκριµένες συµπληρωµατικές ιατρικές 
εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού 
τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµόδιες µονάδες των ασφαλιστικών οργανισµών ή του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 
9. Για κάθε εργαζόµενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον 
καθιερώνεται και περιλαµβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου, 
όπου αναγράφονται τα αποτελέσµατα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που 
εργαζόµενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. ∆ικαιούνται να λαµβάνουν γνώση του φακέλου και 
του ατοµικού βιβλιαρίου του εργαζοµένου οι υγειονοµικοί επιθεωρητές της αρµόδιας Επιθεώρησης 
Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισµού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος, καθώς και ο 
ίδιος ο εργαζόµενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον 
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εργαζόµενο που αφορά.  
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου του 
εργαζοµένου, στοιχείων ή δεδοµένων άλλων πέραν των αποτελεσµάτων των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της 
παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδοµένα επιτρέπεται να συλλέγουν, µε επιµέλεια του ίδιου του 
εργαζοµένου προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, µόνο εφόσον αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για µια συγκεκριµένη θέση ή 
εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων και γ) για τη θεµελίωση δικαιωµάτων του εργαζοµένου και αντίστοιχη απόδοση 
κοινωνικών παροχών. 
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της 
παραγράφου 10 τιµωρούνται µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις 
των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ50/Α') αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής 
βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Σ.Υ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την τήρηση και το 
περιεχόµενο του ατοµικού βιβλιαρίου επαγγελµατικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον 
δεδοµένων µε τη συγκατάθεση και επιµέλεια του εργαζοµένου, την επιβολή των κυρώσεων της 
παραγράφου 11 και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (αρ. 20 του Ν. 3850/2010) 

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 την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων. 
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συµβουλές σε θέµατα υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων στα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων και να τους 
ενηµερώνουν για κάθε σηµαντικό σχετικό ζήτηµα. 
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 και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον 
εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

∆. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) άρ. 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 για την υποχρέωση γνωστοποίησης της Σύµβασης στην 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 
4. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύµβασης µιας επιχείρησης µε ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν µπορεί να οφείλεται 
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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. 
5. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα τρόπο 
δεν µεταφέρονται σε εργαζοµένους που απασχολεί. 
6. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1, πρέπει να διαθέτουν το 
αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, καθώς επίσης 
τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για 
το σκοπό αυτόν και για καθεµία από τις επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλονται. 
7. Όταν οι επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα 
ή εξοπλισµό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια µετρήσεων, εξετάσεων 
κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. µπορούν να διαθέτουν δικά τους µέσα ή εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 
σχετική αναφορά στη γραπτή σύµβαση της παραγράφου 4. 
8. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεµία επιχείρηση, µε την οποία 
συµβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, µέτρησης ή 
εξέτασης που σχετίζεται µε την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Στη γνωµοδότηση αναφέρονται και οι απόψεις των µειοψηφούντων µελών της επιτροπής 
επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα 
οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 
9. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
µε το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν 
στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο 
δεκαπενθήµερο κάθε εξαµήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία 
υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική ∆ιεύθυνση το πρώτο δίµηνο κάθε έτους. 
10. Ανάλογες υποχρεώσεις µε αυτές της προηγούµενης παραγράφου έχουν και τα άτοµα εκτός των 
επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 
11. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο 
την ίδια όσο και την επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται. 
12. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε 
στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνουν µε βάση τη σύµβαση . 
13. Η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φακέλων, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 9. 
14. Το άρθρο 70 «παροχή στοιχείων-εχεµύθεια οργάνων» έχει εφαρµογή και για παροχή στοιχείων από 
την ΕΞ.Υ.Π.Π., που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις µε τις οποίες 
συµβάλλεται. 

                                                    Υποχρεώσεις Εργοδότη 

    Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3850/2010. 

 

Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
     Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των αιτούµενων ωρών 
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας ή Ιατρού Εργασίας. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να 
είναι σφραγισµένος και να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψηφίου, την ένδειξη 
«προσφορά  για τεχνικό ασφαλείας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 
10173(166)/15-1-2019» ή «προσφορά  για ιατρό εργασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 10173(166)/15-1-2019» καθώς και να περιλαµβάνει δύο υποφακέλους  µε 
την ένδειξη «δικαιολογητικά» και «οικονοµική προσφορά» αντίστοιχα.  
 
 

ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Οι ενδιαφερόµενοι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού στον 
υποφάκελο «δικαιολογητικά»  τα εξής: 

Για τον Τεχνικό Ασφαλείας 
1. Αντίγραφο πτυχίου 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
3. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, είναι εγγεγραµµένος στο οικείο 
Επιµελητήριο, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή 
άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
Για τον Ιατρό Εργασίας 
1. Αντίγραφο πτυχίου 
2. Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος  
3. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους και άσκησης της συγκεκριµένης ιατρικής ειδικότητας από τον οικείο 
ιατρικό σύλλογο καθώς και βεβαίωση ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα 
ιατρικής της εργασίας από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο (αρ. 29 παρ. 2 του Ν.3996/11). Σε κάθε 
περίπτωση ο ιατρός γνωστοποιεί την πρόθεσή του στον τοπικό ιατρικό σύλλογο ότι πρόκειται να 
ασχοληθεί στην περιοχή αρµοδιότητας του συλλόγου, ενώ µπορεί να είναι εγγεγραµµένος σε ιατρικό 
σύλλογο άλλης περιοχής.  
4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, δεν τελεί υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή 
ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π. 
1. Άδεια λειτουργίας 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους 
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο 
Επιµελητήριο, δεν τελούν υπό πτώχευση ή εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (ή 
άλλες καταστάσεις του αρ. 73 παρ. 4 περ. β) και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη επιστηµονική 
εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, καθώς επίσης τα απαιτούµενα µέσα και εξοπλισµό, ώστε να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Σηµείωση: Τα αποδεικτικά της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (ποινικό µητρώο -σε περίπτωση εταιρίας 

όπως παρακάτω-, ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, 

πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και λοιπών καταστάσεων του αρ. 73 παρ. 4 περ. β καθώς και 

νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης), θα προσκοµιστούν µόνο από τον µειοδότη πριν 

την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 
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Για τα νοµικά πρόσωπα επιπλέον απαιτείται απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές σε 
περίπτωση ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου σε περίπτωση ΑΕ. 
 
 

Ζ΄ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι φάκελοι προσφορών µε ένδειξη «προσφορά για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» ή 
«προσφορά για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται 
ταχυδροµικώς στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Κ. Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 
62110, τηλ. 2321350357, µέχρι και την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 ώρα 08:30 π.µ. και θα ανοιχτούν 
δηµόσια στο γραφείο 206 του ∆ιοικητηρίου την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00 π.µ. 
ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr καθώς και στους ιατρικούς συλλόγους του Ν. Σερρών και των 
όµορων νοµών. 

 
                       Ο Αν. Πρ. της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 
                                                                                            της Π.Ε. Σερρών 
 
 
                                    Κοτζάογλου Σωκράτης                                      
 


		2019-01-15T12:15:55+0200




