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Θζμα : Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την ανάθεςη υπηρεςιϊν γιατροφ 
εργαςίασ για τισ υπηρεςίεσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ και 
Θράκησ) 

χετ.: Σο με αρ. 5711/19.11.2018 (18REQ004026258) πρωτογενζσ αίτημα τησ 
διεφθυνςησ διοικητικήσ υποςτήριξησ και ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ 

Το Υπουργείο Εςωτερικϊν (Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) που εδρεφει 
ςτο Διοικθτιριο, Αγίου Δθμθτρίου, Θεςςαλονίκθ προτίκεται να προβεί ςτθν 
ανάκεςθ παροχήσ υπηρεςιϊν γιατροφ εργαςίασ και τεχνικοφ αςφαλείασ για το 
ζτοσ 2019, με τθ διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ του άρκρου 118 του 
ν.4412/16. 

Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ αποτελοφν διακριτά τμιματα και οι 
προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν οικονομικι  προςφορά για το ζνα ι και τα 
δφο τμιματα και ζωσ το όριο τθσ προχπολογιηόμενθσ πίςτωςθσ του κατωτζρω 
πίνακα :  

α/α 
Σμήματοσ 

Αιτοφμενη 
Τπηρεςία 

Ϊρεσ 
Απαςχόληςη

σ Ετηςίωσ 

Ωριαία 
Αμοιβή 

χωρίσ ΦΠΑ 

Εκτιμϊμενη 
Αξία χωρίσ ΦΠΑ 

Εκτιμϊμενη Αξία 
με ΦΠΑ 

1 Υπθρεςίεσ 
Γιατροφ 
Εργαςίασ 

75 ϊρεσ 25€ 1.875€ 2.325€ 

2 Υπθρεςίεσ 
Τεχνικοφ 
Αςφαλεία
σ 

75 ϊρεσ 25€ 1.875€ 2.325€ 

 

   

Θεςςαλονίκθ, 19/12/2018 
Αρ. Πρωτ.:       6502 

  

ΠΡΟ: 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 
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Η κατανομι των ωρϊν απαςχόλθςθσ και το χρονοδιάγραμμα τθσ παροχισ 
των ωσ άνω υπθρεςιϊν ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα κακοριςτοφν κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4  του άρκρου 
21 του Ν. 3850/2010  και με γνϊμονα τθν πλιρθ τιρθςθ του προγράμματοσ των 
ςυνολικϊν ωρϊν που αναφζρονται παραπάνω. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, Εξωτερικζσ 
Υπθρεςίεσ Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ) εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 23 
του ν.3850/10, όπωσ ιςχφει. 

Τα προςόντα του γιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφαλείασ όπωσ 
κακορίηονται από το ν.3850/10, αναφζρονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα του ωσ 
άνω ςχετικοφ αιτιματοσ που παρατίκεται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ. 

Κριτήριο ανάθεςησ τθσ παροφςασ είναι η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά 
βάςει τιμήσ χωρίσ Φ.Π.Α. για το ςφνολο των αιτοφμενων ωρϊν, ανά τμιμα.  

Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για το γιατρό εργαςίασ οι προςφορζσ που 
υποβάλλονται από γιατρό με την ειδικότητα τησ Ιατρικήσ τησ Εργαςίασ 
αξιολογοφνται  κατά προτεραιότητα και εν ελλείψει αυτοφ από ιατρό άλλησ 
ειδικότητασ με τη δυνατότητα άςκηςησ καθηκόντων γιατροφ εργαςίασ (ςε 
εφαρμογι των όςων ορίηονται ςτθν ΚΥΑ με αρικμ. Υ7α/ΓΡ.Οικ.112498/18.8.2009 
(ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Βϋ) 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να υποβάλλουν κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ το αργότερο μζχρι την Παραςκευή 04/01/2019 και ϊρα 11:00 ςτο 
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του 
Υπουργείου, Τμιμα Γραμματείασ, Διοικθτιριο, 541 23, Θεςςαλονίκθ. Σε περίπτωςθ 
αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των 
προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο μζχρι τθν ωσ άνω  θμερομθνία και ϊρα. 

Κάθε υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτην προςφορά του: 

1. Συμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται ςτο 
τζλοσ τθσ παροφςασ. 

2. α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου1, από το οποίο να αποδεικνφεται ότι δεν 
υφίςταται εισ βάροσ του/ των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που περιγράφονται ςτθν 
παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ 
άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

                                                           
1 Σθμειώνεται ότι θ Υπθρεςία μασ δφναται να αναηθτιςει αυτεπάγγελτα το/α 
ανωτζρω απόςπαςμα/τα ποινικοφ μθτρώου. Εφόςον το επικυμείτε παρακαλοφμε να 
μασ το γνωςτοποιιςετε με e-mail ςτο symvaseis@mathra.gr αποςτζλλοντασ 
αντίγραφα δελτίου ταυτότθτασ για τα προσ προςκόμιςθ υπόχρεα πρόςωπα. 
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- Φυςικά πρόςωπα 
- Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. τθσ Α.Ε. 
- Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι 

εκπρόςωποί του. 
3. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

4. Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

και κατά περίπτωςθ 

για το Γιατρό Εργαςίασ 

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. 

 Ριςτοποιθτικό του Ιατρικοφ Συλλόγου ότι ο υποψιφιοσ κατζχει και αςκεί τθν 
ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ εργαςίασ και δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά.  

 Γνωςτοποίθςθ των επιχειριςεων όπου ο υποψιφιοσ αςκεί κακικοντα 
Ιατροφ Εργαςίασ, κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 
Ν.3850/2010 (αρ. 9 παρ. 4) και ςτο Ν.3996/2011 (αρ. 29 παρ. 3), 
προκειμζνου να υποβλθκεί ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

 Εφόςον ο υποψιφιοσ εμπίπτει ςτουσ κατ’ εξαίρεςθ δικαιοφμενουσ να 
αςκοφν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ ( αρ. 16 παρ. 2 του ν.3850/2010) και 
ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Κατάλογο  προςκομίηει βεβαίωςθ από τον οικείο 
Ιατρικό Σφλλογο ότι ςτθν περιφζρεια του Ιατρικοφ Συλλόγου δεν υπάρχει ι 
δεν είναι διακζςιμοσ ιατρόσ με τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ.   

για τον Σεχνικό Αςφαλείασ 

 Αντίγραφο πτυχίου  

α) πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
(Α.Ε.Ι.) του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, τμιματοσ 
Μθχανολόγων Μθχανικϊν ι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν ι Χθμικϊν 
Μθχανικϊν και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το 
Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.),ι 

β) πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, 
τμιματοσ Χθμικϊν, ι  

γ)Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του 
εξωτερικοφ τμθμάτων Μθχανολογίασ, Ηλεκτρολογίασ ι Ενεργειακισ Τεχνικισ ι 
πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). 

Ρροχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ απολυτθρίου ι πτυχίου, για 
τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α’ και βϋ τουλάχιςτον διετι, για τουσ τεχνικοφσ τθσ 
περίπτωςθσ γ’ τουλάχιςτον πενταετι. 



Επιςθμαίνεται ότι για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, 
διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 22 (ν. 3850/10) που 
εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ 
οργανιςμοφσ ι από εξειδικευμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) 
πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και  αςφάλεια των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία μειϊνεται ωσ εξισ: 

α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α’ και β’ τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ 
β) για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ. 

Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να προςκομίςουν ςχετικό 
πιςτοποιθτικό. 

για τισ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

 Άδεια λειτουργίασ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ςε ιςχφ.  

 Απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (καταςτατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ϊςτε 
να προκφπτει ο διαχειριςτισ του νομικοφ προςϊπου, τα μζλθ του Δ.Σ. κλπ.  

 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρίασ ότι διακζτει το αναγκαίο άρτια 
εκπαιδευμζνο προςωπικό με όλα τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα κακϊσ και τα απαιτοφμενα μζςα ι 
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

 Ρρόςφατεσ βεβαιϊςεισ οργανιςμϊν που κα αποδεικνφουν τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ των παραπάνω παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Η πλθρωμι κα βαρφνει τον ΚΑΕ 2420989001 του Τακτικοφ προχπολογιςμοφ 
Οικονομικοφ Ζτουσ 2019. Η αμοιβι κα καταβλθκεί, ςε τρεισ (3) δόςεισ μετά τθν 
ζκδοςθ των αντίςτοιχων τιμολογίων και αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διοικθτικισ διαδικαςίασ που προβλζπεται.  

                                                        Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

                                                                                 

                  ΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 

Εςωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):  

Γραφείο Τφυπουργοφ 

Γενική Διεφθυνςη 

Σμήμα ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Γραμματείασ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(Τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ) 

κ.α.α. 
Κωνςταντίνοσ Γκανάτςασ 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
 

Α) ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ  
Ρροςόντα τεχνικοφ αςφαλείασ (άρκ. 11, 12,13 του Ν. 3850/2010): 
1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ πρζπει να ζχει τα παρακάτω προςόντα:  
α) πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) 
του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει 
ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.),  
β) πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το 
αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και 
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία,  
γ) πτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ 
ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).  
2. Ρροχπθρεςία, που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ πτυχίου, για τουσ τεχνικοφσ των 
περιπτϊςεων α' και β' τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον διετι, για τουσ τεχνικοφσ τθσ 
περίπτωςθσ γ' τθσ παραγράφου 1 τουλάχιςτον πενταετι.  
3. Για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε 
κζματα αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 22 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι 
άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι από εξειδικευμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 
(Κ.Ε.Κ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 
μειϊνεται ωσ εξισ:  
α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α' και β' τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ, β) για 
τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ' τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ.  
4. Κάτοχοι των παραπάνω προςόντων κεωροφνται και όςοι ζχουν τίτλουσ ι πιςτοποιθτικά 
τθσ αλλοδαπισ, από τα οποία προκφπτει ότι είναι τεχνικοί αςφάλειασ.  
5. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ.  
 
Σθμειϊνεται ότι οι ειδικότθτεσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κατά δραςτθριότθτα επιχειριςεων 
κακορίηονται από τον πίνακα του αρ. 13 του Ν. 3850/2010 Α/Α 20 «Λοιπζσ Υπθρεςίεσ» 
ςυνεπϊσ εν προκειμζνω για το Υπουργείο Εςωτερικϊν (τομζασ Μακεδονίασ και Θράκθσ):  
 

ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΕΙ∆ΙΚΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΕΙ/ΣΕΙ 

Πτυχιοφχοι ΑΕΙ Πτυχιοφχοι ΣΕΙ Επιπλζον 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Τμιματοσ Μθχανολογίασ Κάκε άλλθ ειδικότθτα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ που το αντικείμενο 

ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ 
εγκαταςτάςεισ και τθν 

παραγωγικι διαδικαςία τθσ 
επιχείρθςθ 

Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τμιματοσ Ηλεκτρολογίασ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ Τμιματοσ Ενεργειακισ Τεχνικισ 

Χθμικόσ  

 

Β) ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 
Ρροςόντα ιατροφ εργαςίασ (άρκ. 16 του Ν. 3850/2010): 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ 
εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο.  
2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον οικείο 
κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν:  



α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ.  
β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ, χωρίσ να 
κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο 
άλλθσ ειδικότθτασ.  
Στο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςυγκροτείται Ειδικόσ Κατάλογοσ ςτον 

οποίο εγγράφονται οι ιατροί των περ. α και β τθσ παρ. 2 (Υπ. Απ. 1592/58/25-1-2017 –  ΦΕΚ 

Β’ 157). Οι ιατροί που περιλαμβάνονται ςτον Ειδικό Κατάλογο μποροφν να αςκοφν 

κακικοντα ιατροφ εργαςίασ μόνο ςτθν περιφζρεια του ιατρικοφ ςυλλόγου ςτον οποίο είναι 

εγγεγραμμζνοι και εφόςον λάβουν βεβαίωςθ του ςυλλόγου αυτοφ ότι δεν υπάρχει ι δεν 

είναι διακζςιμοσ ιατρόσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ ςτθν περιφζρεια αυτι 

(κατ’ εφαρμογι του άρκρου 29 του Ν. 3996/2011). 

3. Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ.  
 
2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΕ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  

 
Α) ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΕ  
•Ο 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. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ καταχωρεί τισ γραπτζσ 
υποδείξεισ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν επικεϊρθςθ 
εργαςίασ. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων 
που καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο.  
•Ο 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.  
•Ο 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.  
 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  
• Ο 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.  
• Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ.  
• Να 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.  
• Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ  
ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων.  
 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ  
Ο 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.  
• Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των 
εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ.  
• Η 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.  
• Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι 
ςτον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα 
τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.  
•Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο.  
•Ο τεχνικόσ αςφάλειασ υπάγεται απευκείασ ςτθ ∆ιοίκθςθ.  
 

Β) ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΕ  
•Ο 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. Ο ιατρόσ εργαςίασ 
καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14 του Ν. 3850/10. Ο 
εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που 
καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, 
τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων.  
•Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι 
και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ.  
• Ο 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.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων 
βοθκειϊν.  
• Ο 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.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το 
δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου.  
 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
• Ο 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. 
Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων 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. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το 
ιατρικό απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ 



επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του 
εργαηομζνου και του εργοδότθ.  
• Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και 
πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό:  
α. Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει 
μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ.  
β. Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ.  
γ. 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.  
δ. 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.  
ε. Ραρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου.  
ςτ. Εκτελεί προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ 
διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ επιχείρθςθ.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, 
αςκζνειεσ των εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ για  
οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία.  
• Η 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.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι 
ςτον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα 
τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε  
περίπτωςθ θ απόλυςθ του ιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.  
• Ο 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. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε 
ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσ 
Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) 
Στθ ςυνζχεια ο γιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω 
εξετάςεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ 
παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ.  
•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. Σε κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται  
ςτον εργαηόμενο που αφορά.  
• 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 παραγράφου 9. Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να  



ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να αποτελζςουν 
αντικείμενο επεξεργαςίασ, μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο:  
α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία,  
β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων και  
γ) για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ 
κοινωνικϊν παροχϊν.  
• Πςοι 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 Ν.2472/1997 «Ρροςταςία του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» αντίςτοιχα. Σε 
περίπτωςθ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του Ν.2472/1997.  
• Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ ∆ιοίκθςθ.  
• Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του ιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του 
άρκρου 8 του Ν. 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.  
 
3. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  

 
Α. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 
Β. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ τθσ 
Εργαςίασ) ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων.  
Γ. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 
κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των  
εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα.  
∆. 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.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 
επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.  
 
4. ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π.  
 

• Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία 
ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, 
μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να 
καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία που υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ.  
• Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. 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 ∆ιεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ, ςυντάςςουν 
ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι ∆ιεφκυνςθ, 
το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ.  
• Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που 
αφορά τόςο τθν ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται.  
• Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. 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.  



• Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κατά κανζνα τρόπο δε 
μεταφζρονται ςε εργαηόμενουσ που απαςχολεί.  
• Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., 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.  
• Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι  ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δε διακζτουν τα 
απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, όπωσ για 
διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κ.λ.π, οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα 
ι εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται αναφορά ςτθ ςχετικι μεταξφ τουσ ςφμβαςθ.  
 
5. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟ∆ΟΣΗ  

1. Ο εργοδότθσ για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ 
αςφάλειασ και του ιατροφ 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. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να διευκολφνει τον τεχνικό αςφάλειασ, το ιατρό εργαςίασ 
και τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων για τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων εκπαίδευςθσ και 
επιμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν.3850/2010.  
3. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται με κάκε λεπτομζρεια ςτισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3850/2010.  
 
 



ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ Η’ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ  

…………………………………… …………………………………… ……………………………………  

Ρροςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςε ευρϊ, (ολογράφωσ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………... Αρικμθτικϊσ: ……………………………….  

Στισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α. 24%.  

 Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.  

 

Ο Ρροςφζρων /Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
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