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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ παξνρή «Τπεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο» (C.P.V.:71317210-8), γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022, 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο €26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο 

θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από  νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

              
ΧΕΣ.:  
α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)      
άρκρα     116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 
β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ  
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
γ) Ο ν. 4820/2021 άρκρο 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ. 
δ) Θ υπ’ αρικμ. 6θ Ζκτακτθ υνεδρίαςθ/κζμα 3ο /21-04-2022 απόφαςθ του Δ.. του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 
2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ». 
 ε) Θ  υπϋαρ. 7θ υνεδρίαςθ/κζμα 21ο/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ7Η4690Β1-7Ο3) απόφαςθ του Δ.. 
του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΔΘΜΘΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   ςκοπιμότθτασ και 
διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  για  τθν  ανάκεςθ των υπθρεςιϊν   που  αναφζρεται  
ςτο κζμα. 
 ςτ) Σθν υπ’αρικμ. 413/6630/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΩΧ46904Κ-Γ0Σ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» και τθν αντίςτοιχθ υπ’αρικμ. 
675θ/6157/10-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΦΒ4690Β1-0Β) απόφαςθ από τθν οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ» ΚΑΕ: 0439, για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ. 
 





 

 

 
 
   
     Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Παραςκευι  27-05-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα 30-05-2022,  ϊρα 11:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
    Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ζνα (1) ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €26.000,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €20.967,74  Φ.Π.Α: 
€5.032,26). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
                                                                  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και το άλλο ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Θ λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  





 

 

• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα. 
 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  





 

 

-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΘ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 7θ υνεδρίαςθ/κζμα 21ο/12-05-2022 
(ΑΔΑ: ΨΕ7Η4690Β1-7Ο3)  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
  
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»               «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»   
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»            ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»        
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  ΝΙΚΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ                                              ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ  

http://www.epromy.gr/




 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ» 

(C.P.V.:71317210-8), ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ,  

 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3850/2010 και του ΠΔ102/2020 παρακζτουμε τισ 

τεχνικζσ  προδιαγραφζσ και τθν περιγραφι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφαλείασ 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ-

Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» (Μονάδα ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ» και Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΘΜΘΣΡΙΟ» για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των υπθρεςιϊν τεχνικοφ 

αςφαλείασ, χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ 

ΔΘΜΘΣΡΙΟ» αναλφεται παρακάτω:  

Σεχνικόσ αςφαλείασ, ο οποίοσ αναλαμβάνει χρζθ τεχνικοφ αςφαλείασ με ςυνολικι 

απαςχόλθςθ 1.863,3 ϊρεσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ ζτουσ και ςφμφωνα με τθν 

ςχετικι νομοκεςία.  

Θ προχπολογιηόμενθ ετιςια δαπάνθ υπολογίηεται για τον τεχνικό αςφαλείασ ςτο ποςό 

των 26.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%.  

Θα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ 

υπθρεςίασ, με τθ διευκρίνθςθ ότι θ υποβλθκείςα προςφορά πρζπει να καλφπτει το 

ςφνολο του ζργου.  

 

Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ: 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε 

ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε 

εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο 

εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

2. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη 

δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 





 

 
3. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ 

πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ 

εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο 

αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ: 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ 

πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

2. Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

3. Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ 

αηπρεκάησλ. 

4. Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 

ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ: 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα 

ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

2. Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

3. Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ηνλ εξγνδφηε 

θαη άιισλ θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθνχ 

αζθαιείαο. 

4. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη 

ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

6. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 

 

Β.  Με αφορμι τθν πρόςφατθ πανδθμία SARS Covid-19, αλλά και γενικά τον κίνδυνο 

ζκκεςθσ ςε βλαβεροφσ βιολογικοφσ παράγοντεσ των εργαηόμενων ςτο χϊρο τθσ 

υγείασ, επιπρόςκετα :  

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ και τον εργοδότθ, 

οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των 





 

 

εργαηόμενων από τθν ζκκεςθ ι τθν πικανι ζκκεςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 

τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

2.O γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει, δράςει, οργανϊςει, ςυμβουλεφςει, 

επιμορφϊςει, κακορίςει το πλαίςιο προςταςίασ για τα κζματα των βιολογικϊν κινδφνων, 

όπωσ περιγράφεται ςτο ΠΓ102/2020 θαη ζηα άξζξα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17. 

Γ. υνεργαςία τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 

a. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ 

των χϊρων εργαςίασ. 

2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Τ.Α.Ε. ι τον αντιπρόςωπο των 

εργαηομζνων. 

3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 

κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Τ.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.Τ.Α.Ε. ι ςτον εκπρόςωπο. ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 

επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

1. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, 

κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

2. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο  κε ην 

ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ 

ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ 

εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, 

ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ 

αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

4. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ 

επηρείξεζε. 

5. Καηαγγειία, ιχζε ή αιιαγή ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία, ε ιχζε ή ε αιιαγή 





 

 
ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο.  

6. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

7. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο , 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε 

θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

8. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα 

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή 

εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

1. Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο  

ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο, 

ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

2. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010. 

3. Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3850/2010. 

 

Δ. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ  

Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

1. Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

 «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΧΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.πιινγή 

επηθίλδπλσλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήησλ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίσλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

Τπόινηπν 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο εθηόο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

  

Ιαηξηθφ 101 15 122 238 





 

 
Ννζειεπηηθφ 75 3               245 323 

Παξαταηξηθφ 15 23 18 56 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 1 4 5 

Σερληθφ 0 17 4 21 

Γηνηθεηηθφ 0 0 69 69 

Βνεζεηηθφ 0 38 33 71 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
191 97 495 783 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Σ.Α. 

αλά 

εξγαδόκελν 

3,50 2,50 0,40 
Βάζεη     Ν 3850/2010, 

αξζξ.21 

ύλνιν σξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Σ.Α. 

αλά 

θαηεγνξία 

668,50 242,50 198,00 

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 1.109,00 

 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

(ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ) 

         Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

 «O ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΧΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.πιινγή 

επηθίλδπλσλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήησλ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίσλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

Τπόινηπν 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο εθηόο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

  

Ιαηξηθφ 41 13 98 152 

Ννζειεπηηθφ 56 3 180 239 

Παξαταηξηθφ 13 25 7 45 





 

 
Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 0 5 5 

Σερληθφ 0 19 0 19 

Γηνηθεηηθφ 0 0 50 50 

Βνεζεηηθφ 0 29 27 56 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
110 89 367 566 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

εξγαδόκελν 

3,50 2,50 0,40 
Βάζεη     Ν 

3850/2010, αξζξ.21 

ύλνιν σξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

θαηεγνξία 

385 222,5 146,8 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 
754,3 

 

Σ. 1. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

φμφωνα με τθν νομοκεςία το προςωπικό που εντάςςεται και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ (Αϋ, 

Βϋ, Γϋ) ςτο Νοςοκομείο ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» και ςτθν οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ςιμερα είναι 1.349 άτομα. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Σεχνικοφ 

αςφαλείασ είναι  1.863,3 ϊρεσ και κακορίηεται με βάςθ το άρκρο 21 του Ν. 3850/2010, 

ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό εργαηομζνων και τθν κατθγορία επικινδυνότθτασ . Θ 

παρουςία του Σ.Α ςτο Νοςοκομείο κρίνεται υποχρεωτικι για το χρονικό διάςτθμα 

προβλεπόμενθσ απαςχόλθςισ του.  Γενικά κα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 

1568/1985, του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988, του Ν. 2874/2000 και 

του ΠΔ 102/2020. 

2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 

1. Αληίγξαθν πηπρίνπ πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.)  

       εναλλακτικά 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ηκήκαηνο Υεκηθψλ. 

       εναλλακτικά 

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Ηιεθηξνινγίαο ή Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ή πηπρίν 

ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.) 





 

 
Απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ππνινγίδεηαη ε πξνβιεπφκελε πξνυπεξεζία, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη: 

α.    ηνπιάρηζηνλ 2εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ 

β.    ηνπιάρηζηνλ 5εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 

σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3850/2010 πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ή 

εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξναλαθεξφκελε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη σο εμήο: 

α.    θαηά 1 έηνο γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ 

β.    θαηά 3 έηε γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ’ 

4. Απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο σο ηερληθνχ αζθαιείαο ζε αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο. 

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ζε ηζρχ. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο εηαηξίαο φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηα 

απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

3. Φχιιν ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ (παξ. Α). 

4.   Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ 

παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Θ Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
τεχνικοφ αςφαλείασ. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                     Θμερομθνία:  
  
                                                                                           Ο/Θ Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι) 
 





 

 
                                                                                                                                                                                                       
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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