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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνές, τκ 13677 
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τζαβάρα, Μιχαέλα-
Χριστίνα Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 2102420284, 2102420272 
EMAIL:atzavara@prokeka.gr, 
mgaspari@prokeka.gr  
Website: www.aemy.gr  

  Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο  

                             website 

 

 

  Ολυμπιακό Χωριό, 23-03-2021   

  Αρ.Πρωτ.:  2917 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας  για τις ανάγκες της Δράσης “Ανάπτυξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - (Ιατροφαρμακευτική 
Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5010510”  
με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) 
 

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Δικτυακό Τόπο της 

Εταιρείας 

Πλέον συμφέρουσα 
προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής 
23/03/2021 

CPV           66512000-2 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο 

Προμηθειών 

30/03/2021 Τρίτη 11:30 π.μ 

  

mailto:atzavara@prokeka.gr
mailto:mgaspari@prokeka.gr
http://www.aemy.gr/
ΑΔΑ: ΨΘΟ1ΟΡΡ3-ΓΘΧ
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Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, (ΑΕΜΥ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη:  

 

1 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που 

ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου Νόμου.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

6.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» όπως 

ισχύει, 

9. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ Β 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10.Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνύμων εταιρειών» 

του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» 

11.Την με αριθμ. 82350 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016) Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και 

Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,  

12.Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, 
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Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510», όπως εγκρίθηκε 

ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ (ID: 71194), καθώς και τη σχετική υπ’ αριθμ.πρωτ. 456/17-01-2020 Απόφαση 

Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 43θέμα 1/09-12-2019 απόφασης Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΕΜΥ Α.Ε., 

13. Tην υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ρξα΄/20-12-2019 «Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης «Ανάπτυξη 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – 

(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας)» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης για τα ημερολογιακά έτη 2017-2019 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. ΩΩΓΤ46ΜΤΛΒ-604), Την αναγκαιότητα  τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας στους χώρους εργασίας των εργαζομένων της Δράσης «Ανάπτυξη των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» στις εγκαταστάσεις των 

Προ.Κ.ε.Κ.Α Αμυγδαλέζας, Ταύρου, Κορίνθου, Δράμας (Παρανέστι), Ξάνθης, Ορεστιάδας και Κω, 

σύμφωνα με ισχύον νομικό πλαίσιο  

14.Το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την απασχόληση τεχνικού ασφαλείας  στις επιχειρήσεις όπως ορίζεται 

στο Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ: 177/A/18_10_1985) και στο Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ: 11/A/18_01_1996) και δεδομένου 

ότι όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο νομικό πλαίσιο, όπως 

απασχολούν τεχνικό ασφαλείας και υπό προϋποθέσεις ιατρό εργασίας, αδιάλειπτα 

15.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 

16. Την υπ΄αριθμ πρωτ. 1799/19-02-2021   Εισήγηση προς το ΔΣ για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 

και Ιατρού εργασίας στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)» με κωδικό ΟΠΣ 

5010510 (ΑΔΑΜ 21REQ008223918 2021-03-03) 

17. Το υπ΄αρθμ πρωτ 2121/26-02-2021  Απόσπασμα της υπ’ αριθμ 06/2021  συνεδρίασης  του ΔΣ της ΑΕΜΥ 

θέμα ( 13ο)  (ΑΔΑ: ΨΤΨ6ΟΡΡ3-Ο2Α ), 

 

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ  2152/01-03-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την «Παροχή υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας ,για τη Δράση «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-
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αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, 

Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510  (ΑΔΑ 6Χ50ΟΡΡ3-1ΧΡ)  

(ΑΔΑΜ  21REQ008224060 2021-03-03)         

Προκηρύσσει πρόσκληση συλλογής προσφορών για την:  

 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,  με ανάδοχο που να καλύπτει πλήρως τις 

υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν. 1568/1985( ΦΕΚ 177/A/18-10-1985 ) στο ΠΔ  17/1996  (ΦΕΚ 

11/Α/18-01-1996) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν 3850/2010 και κάθε αλλαγή ή μεταβολή 

αυτών με σκοπό την εκπόνηση του έργου τους για τους εργαζόμενους στα Προ.Κ.Ε.ΚΑ, για τις ανάγκες της 

δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - 

(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η παροχή αφορά τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, για τις ανάγκες της Δράσης 

“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - 

(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνικής Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” και πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες ασφαλούς 

εργασίας  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

• Ν 1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985)  

• Ν 3850/2010- «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»   

• Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18-01-1996)  – «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/391/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 

11/Α/18-01-96) 

• Υ.Α. 43323/1983/7-8-2018 (ΦΕΚ3509/Β/21-08-2018)- «Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου 

Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» 

(Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την 

Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»(Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.   

• Aρ. 5685/121/05.02.2021 ( ΦΕΚ Β' 669/22-02-2021) - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε 

επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της 

ΑΔΑ: ΨΘΟ1ΟΡΡ3-ΓΘΧ
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Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) 

και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.  

• Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/3-12-2018) – «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»  

• Ν. 4144/2013 – «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά 

εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας» 

• Υπουργική Απόφαση 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ Β/3952/10-11-2017)- «Ηλεκτρονική βάση 

καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού 

ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   

Το παρόν έγγραφο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε-ΥΠΠ)). Επίσης, περιλαμβάνει 

την εκπόνηση της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων κατά την εργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 

τον τεχνικό ασφαλείας με την υποστήριξη του ιατρού εργασίας. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της 

σύμβασης  από 15-04-2021 έως 31-12-2021 ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.838,71€, ΦΠΑ: 1.161,29 €).   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV). 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης. Η προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή ανά ώρα απασχόλησης για τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Προ.Κε.Κ.Α ) απασχολούνται συνολικά 87 άτομα, σύμφωνα με τον 

κάτωθι πίνακα, στα οποία υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Υπηρεσίες τεχνικού 

ασφαλείας & ιατρού 

εργασίας  

 

     66512000-2 

Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε θέματα 

υγείας & ασφάλειας 

 

 

4.838,71€, 

 

 

 

1.161,29 € 

  

 

6.000,00€ 
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Νόμων για την «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων», να απασχολούν Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό 

Εργασίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Για τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στα Προ.Κε.Κ.Α  και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας (κατηγορία 

Γ).  

Πίνακας Εργαζομένων και ωρών απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας ανά Προ.Κε.Κ.Α 

ΑΕΜΥ ΑΕ (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) 
 

Εγκαταστάσεις 
  

Σύνολο 
εργαζομένων 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 

ΤΑΙΕ 

 

Διεύθυνση Πόλη Νομός Κ.Ε.Π.Ε.Κ. 
    

Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101, 

ΑΧΑΡΝΑΙ 
Προ.Κε.Κα. ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 17,24 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Π. ΡΑΛΛΗ 24, ΤΑΥΡΟΣ Προ.Κε.Κα. ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 8,62 ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 3, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Προ.Κε.Κα. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15 12,94 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 
Προ.Κε.Κα. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 12 10,34 ΔΡΑΜΑΣ 

20χλμ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Προ.Κε.Κα. ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 9 7,76 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
Προ.Κε.Κα. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ 10 8,62 ΕΒΡΟΥ 

ΠΗΛΙ ΚΩΣ Προ.Κε.Κα. ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11 9,48 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΑ           87 75,00 

 

 

Σημείωση : Τα έξοδα μετακίνησης ή οποιασδήποτε μεταφοράς που αφορά την παραπάνω διαδικασία 

επιβαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο.  

Ο  αριθμός των ωρών κατά τις οποίες ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη 

δια του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, δεν θα είναι μικρότερος από τους προβλεπόμενους από 

το Ν. 3850/2010, για τον Τεχνικό Ασφαλείας και  για τον Ιατρό Εργασίας. Η κατανομή των ωρών αυτών θα 

πραγματοποιείται από τον υποψήφιο ΑΝΑΔΟΧΟ και θα γνωστοποιείται στον εργοδότη, καθώς και στις κατά 

το νόμο αρμόδιες αρχές. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Να παρέχει στον εργοδότη προφορικώς ή εγγράφως υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα 

σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια εργασίας των εργαζομένων καθώς και την πρόληψη 

των εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Οι γραπτές υποδείξεις πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο εργασίας. Ο 

εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο. 

Πιο συγκεκριμένα ο Τεχνικός Ασφαλείας: 

• Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασίας του προσωπικού, 

εισαγωγής και προμήθειας μέσων και εξοπλισμού εργασίας, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και 

διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της 

δραστηριότητας. 

• Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την 

εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων, 

ενημερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση: 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

και να αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη στο αρμόδιο όργανο του εργοδότη, να προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

• Να πραγματοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις, στο πλαίσιο των επισκέψεων του, για την 

τήρηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη Επικινδυνότητας μέτρων πρόληψης από τους 

υπευθύνους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση καθώς και την επάρκεια των ατομικών μέσων προστασίας. 

• Να εκπαιδεύει την ομάδα πυρασφάλειας, που θα υποδειχθεί από τους υπευθύνους, να 

αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες και να εκπαιδεύει στον έλεγχο και χειρισμό των 

πυροσβεστικών μέσων. 

• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 

των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρομοίων περιστατικών. 

ΑΔΑ: ΨΘΟ1ΟΡΡ3-ΓΘΧ
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• Να προτείνει Σύστημα Διαχείρισης Ατυχημάτων και σχετικό Οδηγό. 

• Να καταγράφει τις όποιες προτάσεις και τα αποτελέσματα των υπηρεσιών του στο Βιβλίο 

Υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας. 

• Να συντάσσει και να υποβάλλει στον εργοδότη εκθέσεις, όποτε αυτό ζητείται. 

• Να συντάσσει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του προσωπικού καθώς και να 

καταγράφει υποδείξεις για τη σήμανση των χώρων. 

• Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στα Προ.Κε.Κ.Α. να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

• Να συμβάλλει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Ο Ιατρός Εργασίας είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται και όπως ο Νόμος ορίζει: 

1. Να 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. 

Οι γραπτές υποδείξεις πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο εργασίας. Ο εργοδότης 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο. 

2. Να συμβουλεύει σε θέματα: 

• Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής 

και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας. 

• Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 

εξοπλισμού. 

• 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. 

• Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, 

καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, 

ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

ΑΔΑ: ΨΘΟ1ΟΡΡ3-ΓΘΧ
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3. Να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, σχετικά 

με τη θέση εργασίας τους ή της αλλαγή θέσης εργασίας. 

4. Να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 

εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

5. Να εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί 

και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και να τις κοινοποιεί στον εργοδότη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν 

βάσει ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να 

εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους 

υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου 

και του εργοδότη. 

6. Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτόν οφείλει να: 

• επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

• επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

• 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, 

• επιβλέπει την συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία 

τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

• παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 

προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της 

νομαρχίας όπου εδρεύει ο εργοδότης. 

7. Υποχρεούται να τηρεί ατομικό ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο χωριστά. 

8. Οφείλει να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

9. Να αναγγέλλει μέσω του εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων 

που οφείλονται στην εργασία. 

10. Δεν επιτρέπεται ο Ιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το 

δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
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 Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 

 

 

10 

 

Οι γραπτές υποδείξεις πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο εργασίας. Ο εργοδότης 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

2. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 

3. Ισχύς προσφορών: εξήντα  (60) ημέρες κατ’ ελάχιστο.  

4. Θα πρέπει να παραδοθεί αναλυτικό παρουσιολόγιο με το πλήθος των εργαζομένων που θα 

επισκεφτεί τα κέντρα και τις ανθρωποώρες που θα διαθέσει σε κάθε κέντρο  

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκπονήσει τουλάχιστον 3 μελέτες στο ίδιο ή 

παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της πρόσκλησης  συλλογής προσφορών.  

6. Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται  

πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην 

έδρα της ΑΕΜΥ Α.Ε., Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακού Χωριό, Αχαρνές, τκ 13677, είτε 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@prokeka.gr   με θέμα : «Yποβολή προσφοράς για παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και  Ιατρού εργασίας» 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αμοιβή του αναδόχου, θα καταβάλλεται ανά μήνα.  

 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΕΜΥ & 
Εντεταλμένος Σύμβουλος για τα 

Προ.Κε.Κ.Α.  

Θεόδωρος Κουρτσούνης  
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