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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 23/2018 
ΓΙΑ ΣΗΝ   «ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ 
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 41.879,15€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ημερομθνία Διενζργειασ 21/6/2018 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ 

Σιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφι  Τπθρεςιϊν  
ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΟ 

ΑΦΑΛΕΙΑ 
 (CPV: 71317200-5) 

Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ 
41.879,15€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

(32.500,00 €  Γ.Ν.Α. ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛEΜΙΓΚ   
9.379,15 €  Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ  ) 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» 

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 
3. τισ διατάξεισ του Ν.3918/2011, άρ.13 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 
4. τισ διατάξεισ του Ν.3580/2007, άρ.10 «Ρρομικειεσ Φορζων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ» 
5. τισ διατάξεισ του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
6. οι διατάξεισ του Ν.3850/2010 (Αϋ84) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 
7. τθν υπ’αρικμ.14/2.11.2016 κ.44

ο
 ΘΔ (ΑΔΑ: 6ΕΤΓ4690Ω5-8ΨΡ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 

8. τθν υπ’αρικμ.11/7-4-2017 κ.63 ΘΔ (ΑΔΑ: 7YPM460V5-5Δ8) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 
9. τθν υπϋαρικμ.28/04-10-2017 κ.10

ο  
 ΘΔ (ΑΔΑ: ΩΟΓΡ4690Ω5-360 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου 

10. τθν υπϋαρικμ.2259/5.03.2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:60ΘΨ4690Ω5-ΔΨΨ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 
11. τισ  υπϋαρικμ.607 και 606/18.12.2017 αναλιψεισ υποχρεϊςεων (ΩΘΘ9469Θ24-ΔΜ9 ΚΑΙ 7ΦΙ6469Θ24-5Μ) του Ιατροφ Εργαςίασ και 

Τεχνικοφ Αςφαλείασ του Ραίδων Ρεντζλθσ. 
12. Τθν υπϋαρικμ.10/27.2.2018 Απόφαςθ ΔΣ ΘΕΜΑ: 24, HM <<ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ>>. 
13. Tθν υπϋαρικμ.15/25.04.2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου , για Ζγκριςθ Επαναλθπτικοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ… 

 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν  «ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΟ 

ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 

41.879,15€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ 

προςφορά ανά τμιμα τθσ παροφςασ.  
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ΣΜΗΜΑ Αϋ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (21.000,00€)- 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ (5.481,46€) 

26.481,46€ 
υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

ΣΜΗΜΑ Βϋ ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (11.500,00€)- 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ (3.897,69€) 

15.397,69€ 
υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο ιςμανόγλειο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμθκειϊν) ενϊπιον επιτροπισ, τθν  21/6/2018, θμζρα ΠΕΜΠΣΗ , ϊρα 

11.00π.μ. Η θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ (εργάςιμθ) θμζρα από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 20/6/2018 θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 14:00.  

Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

 
Διευκρινίςεισ: 
1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 

http://www.sismanoglio.gr 

2. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που διακζτουν ςφμφωνα με το νόμο τθν άδεια να αςκιςουν τθν 

δραςτθριότθτα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ι του Ιατροφ Εργαςίασ και πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων Ραραρτθμάτων Αϋκαι Βϋτθσ 

Διακιρυξθσ. 

4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα περιλαμβάνει δφο 

υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τθν τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι προςφορά. 

5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ, τον τίτλο 

του διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 

6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά και αντίγραφο αυτισ. Στθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ των 

προςφερόμενων  υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και των παραρτθμάτων αυτισ (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ). Οι 

υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. 

Β) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ 

οικονομικι προςφορά και αντίγραφο αυτισ. 

Γ) Συμπλθρωμζνο και αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 

παρ.4 του άρκρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ) 

7.  Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ χωριςτά για κάκε τμιμα (Α&Β) και για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ υπθρεςίασ κάκε τμιματοσ (Ιατρόσ Εργαςίασ ι 

Τεχνικόσ Αςφαλείασ). Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ μόνο των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ ζκαςτου τμιματοσ, κα απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ . 

Οι τιμζσ των προςφορϊν για τισ προςφερόμενεσ  υπθρεςίεσ κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€).Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται 

μζχρι τρία (3) δεκαδικά ψθφια. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι 

ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

κρατιςεισ υπζρ τρίτων, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΡΑ. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, 

ι που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Υπθρεςία θ οποία αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά 

και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. Θ προςφερόμενθ 

http://www.sismanoglio.gr/


 

 

τιμι με τον αναλογοφντα ΦΡΑ επί ποινι αποκλειςμοφ δεν πρζπει να ξεπερνά τον επιμζρουσ προχπολογιςμό του τμιματοσ του διαγωνιςμοφ 

που ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ. 

8. Θ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά 

τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

9. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που 

απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

10. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

11. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

12. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των όρων τθσ 

διακιρυξθσ. 

13. Τρόποσ Ρλθρωμισ: Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των  υπθρεςιϊν  από τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο 

πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, 

ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Σε κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ. 

Οι κρατιςεισ είναι οι εξισ:  

Οι κρατιςεισ είναι οι εξισ: 
α) 4% προκαταβολι φόρου 
β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Υγείασ 
γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% 
δ) υπζρ ΑΕΡΡ 0,06%, επ’ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6% 

14.  Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα οριςκεί για ζνα ζτοσ εκτόσ αν υπογραφεί ςφμβαςθ από ανωτζρα αρχι οπότε αυτι λφεται αυτοδίκαια και δεν 

παράγει κανζνα νόμιμο δικαίωμα. 

15. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία. 

 
 
 

 
               ΓΑΦΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ  
 ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
 
 
 Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ Θ. ΣΤΑΦΥΛΑ Α. ΔΟΥΛΘ ΑΙΚ. ΤΙΚΑ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

(ΣΜΗΜΑ Αϋ): ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ-ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Για τθν ανάκεςθ κακθκόντων Σεχνικοφ Αςφαλείασ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αφοροφν τθν ανάκεςθ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςε Εξωτερικι 
Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.), για ζνα ζτοσ, για το Συγκρότθμα Γ.Ν.Α. Σιςμανόγλειο-Α. Φλζμιγκ-
Ραίδων Ρεντζλθσ. 

Θ εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα 
νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Α’/84/2-6-2010) για ςυνολικό αρικμό 1.834 
εργαηομζνων. 

 
2. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων είναι θ εξισ: 

 Ν. 4144/2013  (ΦΕΚ 88/Α’/18.4.2013) Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά 
εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ. 

 Αρ. Ρρωτ. 2456/246/2013  Απαςχόλθςθ τεχνικοφ αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ Γ κατθγορίασ. 

 Αρ. Ρρωτ. 7923/Δ24.790/2013  Υποβολι ζκκεςθσ δραςτθριοτιτων παρόχων υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ 
εργαςίασ (ΕΞΥΡΡ, ΕΣΥΡΡ, μεμονωμζνοι τεχνικοί αςφάλειασ και ιατροί εργαςίασ. 

 Εγκ. οικ. 12370/2013  Πςον αφορά τισ διατάξεισ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτθν εργαςία (ΑΥΕ) οι οποίεσ 
περιλαμβάνονται ςτο Ν. 4144/2013. 

 Ν. 4071/2012  (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ 
διοίκθςθ ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

 Ν. 4052/2012  (ΦΕΚ 41/Α’/1.3.2012) Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ 
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ 
μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και 
τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ 
οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ». 

 Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010  (ΦΕΚ 1346/Β’/31.8.2010) Προι παροχισ υπθρεςιϊν και χρονικά όρια υποχρεωτικισ 
απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ ναυπθγοεπιςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςε πλοία. 

 Ν. 3850/2010  (ΦΕΚ 84/Α’/2.6.2010) Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 Υ.Α. 130134/2007  (ΦΕΚ 1369/Β’/2.8.2007) Προι παροχισ υπθρεςιϊν και χρονικά όρια υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ του 
τεχνικοφ αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ ναυπθγοεπιςκευαςτικϊν εργαςιϊν. 

 Υ.Α. 131784/2003  (ΦΕΚ 1624/Β’/5.11.2003) Επιμόρφωςθ τεχνικϊν αςφάλειασ επιπζδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 Ν. 3144/2003  (ΦΕΚ 111/Α’/8.5.2003) Κοινωνικόσ διάλογοσ για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνικι 
προςταςία και άλλεσ διατάξεισ. 

 Αρ. Ρρωτ. 130391/2001  (ΦΕΚ --/27/7.2001) Υπολογιςμόσ και κατανομι του χρόνου απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφάλειασ 
και γιατροφ εργαςίασ ςτισ εποχιακζσ επιχειριςεισ. 

 Ν. 2874/2000  (ΦΕΚ 286/Α’/29.12.2000) Ρροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 
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 Ρ.Δ. 90/2000  (ΦΕΚ 74/Α’/10.3.2000) Κδρυςθ νζων τμθμάτων ςτο Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ. 

 Ρ.Δ. 159/1999  (ΦΕΚ 157/Α’/3.8.1999) Τροποποίθςθ του Ρ.Δ 17/96 «μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ 
των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Ρ.Δ 
70Α/88 «προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία (31/Α)» όπωσ αυτό τροποποιικθκε με 
το Ρ.Δ 175/97 (150/Α). 

 Ρ.Δ. 95/1999  (ΦΕΚ 102/Α’/26.5.1999) Προι ίδρυςθσ και λειτουργίασ Υπθρεςιϊν Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ. 

 Ρ.Δ. 372/1997  (ΦΕΚ 243/Α’/3.12.1997) Μετονομαςία τμιματοσ και επαγγελματικι κατοχφρωςθ πτυχιοφχων τμθμάτων 
του Ρολυτεχνείου Κριτθσ. 

 Ρ.Δ. 17/1996  (ΦΕΚ 11/Α’/18.1.1996) Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/EOK και 91/383/EOK. 

 Ρ.Δ. 70/1990  (ΦΕΚ 31/Α’/14.3.1990) Υγιεινι και Αςφάλεια των Εργαηομζνων ςε ναυπθγικζσ εργαςίεσ. 

 Ρ.Δ. 294/1988  (ΦΕΚ 138/Α’/21.6.1988) Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, 
επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 
παραγράφου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων». 

 Αρ. Ρρωτ. 131289/1988  (ΦΕΚ --/28/6.1988) Ανακοίνωςθ δθμοςίευςθσ του Ρ.Δ 294/88 Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ 
τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, 
εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων». 

 Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/Α’/18.10.1985) Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 
3. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Θ τεχνικι αυτι ζκκεςθ αφορά τθν ετιςια ανάκεςθ υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ ΕΞΥΡΡ για το Συγκρότθμα 
Γ.Ν.Α. Σιςμανόγλειο-Α. Φλζμιγκ-Ραίδων Ρεντζλθσ. 

Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ςτουσ φορείσ που απαςχολοφν κατά 
ετιςιο μζςο όρο πάνω από 50 εργαηόμενουσ, ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ 
Αςφαλείασ. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ κα γίνει ςε Τεχνικό Αςφάλειασ ΕΞΥΡΡ. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 88555/3296/88 ΚΥΑ «Υγιεινι και αςφάλεια του προςωπικοφ του 
Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ και των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 721/Β’/1988), που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του Ν. 1836/1989, θ 
εφαρμογι των διατάξεων επεκτείνεται και ςτο Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και τουσ 
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) 
«Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα 
τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του αρκ. 1, παρ. 1 του Ν. 1568/85 “Υγιεινι και 
αςφάλεια των εργαηομζνων”», κακορίηονται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ, κακϊσ και το 
απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςεων του τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το Ν. 3850/2010 κυρϊκθκε ο κϊδικασ νόμων για τθν υγεία και αςφάλεια των 
εργαηομζνων. 

Θ ανάκεςθ των εργαςιϊν κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ.294/1988 και τθσ ΣΤΑΚΟΔ 1980, οι επιχειριςεισ ανάλογα με το βακμό 
επικινδυνότθτασ τουσ κατατάςςονται και ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ. Βάςει αυτϊν τα Νοςοκομεία κατατάςςονται ςτθ 
Κατθγορία Γ'. Εδϊ ςθμειϊνεται, ότι επειδι ςτο Νοςοκομείο γίνεται παραγωγι ατμοφ ςτο λεβθτοςτάςιο και 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ ςτουσ υποςτακμοφσ, κα πρζπει οι ςυγκεκριμζνοι 
χϊροι του Νοςοκομείου να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Κατθγορία Β' και Κατθγορία Α' αντίςτοιχα. Επειδι όμωσ ο αρικμόσ 
του προςωπικοφ που ζχει ςχζςθ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ είναι μικρόσ (1% περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ 
εργαηομζνων), το Νοςοκομείο υπάγεται ςτθν Κατθγορία Γ'. Θ ταξινόμθςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αφορά τα 
προςόντα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 
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4. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 14 και 15 του Ν. 3850/2010: 

1. O Τεχνικόσ Αςφάλειασ παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα 
ςχετικά με τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. Τισ γραπτζσ 
υποδείξεισ καταχωρεί ςε ειδικό βιβλίο του φορζα, το οποίο ςελιδοκετείται και κεωρείται από τθν επικεϊρθςθ 
εργαςίασ. O εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε 
αυτό το βιβλίο. 

2. Ειδικότερα ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ: 

α) Συμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, 
ειςαγωγισ νζων λειτουργικϊν 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 γενικό οργάνωςθσ τθσ λειτουργικισ διαδικαςίασ. 

β) Ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων, πριν από τθ λειτουργία τουσ κακϊσ και 
των διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων 
υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ 
προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. 

3. Για τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

α) Να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, να αναφζρει 
ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ 
και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

β) Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των Ατομικϊν Μζςων Ρροςταςίασ (Μ.Α.Ρ.), όπου και όταν χρθςιμοποιοφνται. 

γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει τα αποτελζςματα των ερευνϊν, να τα αξιολογεί 
και να προτείνει μζτρα αποτροπισ παρόμοιων ατυχθμάτων. 

δ) Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ προσ 
αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

4. Για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτον φορζα ο Τεχνικόσ Αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

α) Να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι του Νοςοκομείου να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ 
εργαςίασ και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ 
εργαςία τουσ. 

β) Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα 
υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. 

5. O Τεχνικόσ Αςφάλειασ ζχει κατά τθν άςκθςθ του ζργου του θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτθ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχοφςα διαφωνία του με τθ Διοίκθςθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, 
δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του Τεχνικοφ 
Αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

6. O Τεχνικόσ Αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

7. Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ ςυντάςςει τθ Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΜΕΕΚ). Στθν ΜΕΕΚ κα 
περιλαμβάνονται ο εντοπιςμόσ, θ ανάλυςθ και θ ποςοτικι εκτίμθςθ των κινδφνων που υφίςτανται ςτο χϊρο 
εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και ο προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων μζτρων πρόλθψθσ. Θ εκτίμθςθ κινδφνου κα 
διεξάγεται ξεχωριςτά για κάκε νζα κζςθ εργαςίασ και κα καλφπτει όλουσ τουσ προκφπτοντεσ κινδφνουσ οι οποίοι 
είναι λογικά προβλζψιμοι, είτε αυτοί αφοροφν κακθμερινζσ εργαςίεσ, είτε εργαςίεσ που εκτελοφνται ςπάνια ςτο 
Νοςοκομείο. Επειδι θ μελζτθ επαγγελματικοφ κινδφνου ζχει διεπιςτθμονικό αντικείμενο κα πρζπει για τθ ςφνταξι 
τθσ να ςυμμετζχουν εξειδικευμζνα ςτελζχθ διάφορων ειδικοτιτων (μθχανολόγοι, θλεκτρολόγοι, χθμικοί μθχανικοί 
κ.α.), ϊςτε να καλφπτονται πλιρωσ όλα τα γνωςτικά αντικείμενα που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ. Θ μελζτθ 
επαγγελματικοφ κινδφνου κα επικαιροποιείται με ευκφνθ του Αναδόχου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο 



 

 

(μεταβολζσ ςε χϊρουσ, προςωπικό, μθχανιματα κ.α.), μζςα ςτα χρονικά όρια ιςχφοσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ 
και κα φζρει τισ υπογραφζσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου. 

Πλεσ οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα παρζχονται ςτα πλαίςια των επιςκζψεων του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςε όλεσ τισ 
εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ που κα κατατεκεί ςτθν Επικεϊρθςθ 
Εργαςίασ. Κατά τισ επιςκζψεισ αυτζσ ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ κα ζχει επαφζσ με τον υπεφκυνο που ζχει οριςτεί ςε 
κάκε εγκατάςταςθ, όπου κα ςυηθτοφνται τα παραπάνω κζματα και κα γίνονται ςχετικζσ υποδείξεισ. 

 
5. ΠΡΟΟΝΣΑ 

Τα προςόντα, θ απαιτοφμενθ προχπθρεςία, το απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςεων και θ ειδικότθτα του Τεχνικοφ 
Αςφάλειασ κακορίηονται από τα άρκρα 11, 12, και 13 του Ν. 3850/2010 και τθσ διευκρινιςτικισ εγκυκλίου με αρ. 
πρωτ. 2456/246/29-1-2013, τθσ Διεφκυνςθσ Συνκθκϊν και Υγιεινισ τθσ Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ. 

Ωσ προσ τα προςόντα ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ κα πρζπει να διακζτει: 

α) Ρτυχίο Ρολυτεχνείου ι Ρολυτεχνικισ Σχολισ ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 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 Ελλάδοσ (TEE). 

β) Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ 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. 

Θ ειδικότθτεσ που μποροφν τα εκτελοφν τα κακικοντα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κακορίηονται τον Α/Α 20 του 
πίνακα του άρκρου 12, του Ν. 3850/2010 και είναι: 

1) ΡΕ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

2) ΡΕ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

3) ΡΕ Χθμικόσ Μθχανικόσ 

4) ΡΕ Χθμικόσ 

Ωσ προσ τθν απαιτοφμενθ προχπθρεςία, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 11 
του Ν. 3850/2010. 

Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκοφν από 
τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ. 

 
6. ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Ο ςυνολικόσ ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ, θ κατανομι του χρόνου αυτοφ ανά μινα, κακϊσ και το ωράριο 
απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφάλειασ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρο 21 του Ν. 3850/2010. 

Το Νοςοκομείο κατατάςςεται γενικϊσ ςτθν κατθγορία Γ’. Υπάρχουν όμωσ και λειτουργίεσ τμθμάτων ςτισ 
κατθγορίεσ Α’ και Β’. 

Αναλυτικά, με βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχαν τα Τμιματα προςωπικοφ των Νοςοκομειακϊν Μονάδων 
Σιςμανογλείου και Α. Φλζμιγκ, και Ραίδων Ρεντζλθσ ςτουσ  παρακάτω πίνακεσ  φαίνονται οι υπολογιςμοί για τον 
κακοριςμό του ςυνόλου των ωρϊν τθσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ: 

 
 
 
 



 

 

 
ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ & ΦΛΕΜΙΓΚ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Κατθγορία Κατθγορία Κατθγορία 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Επικινδυνότθτασ Επικινδυνότθτασ Επικινδυνότθτασ 

Α Β Γ 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ρροςωπικό που εργάηεται 
ςε: 

Ρροςωπικό που εργάηεται 
ςε:  

Υπόλοιπο Ρροςωπικό 
που εργάηεται ςε 

κζςεισ εργαςίασ εκτόσ 
των αναφερομζνων 
ςτισ προθγοφμενεσ 2 

ςτιλεσ 

  

1.Ακτινολογικά 1.Μικροβιολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 2.Βιοχθμικά 

3.Ακτινοκεραπευτικό 3.Ρακολογοανατομικό 

4.Ρθρυνικι ιατρικι 
4.Κακαριότθτα εξωτερικϊν 

επιφανειϊν κτιρίων 

5.Χειρουργεία (Γενικά, 
Κ/Χ, ΩΛ, ΟΦΘ), 

5.Τεχνικι Υπθρεςία 

6.Συλλογι επικίνδυνων 
Νοςοκομειακϊν 

Αποβλιτων 
  

Ιατρικό 115 53 314 482 

Νοςθλευτικό 108 24 434 566 

Ραραϊατρικό 44 51 41 136 

Λοιπό Επιςτθμ. 0 11 17 28 

Τεχνικό 2 28 5 35 

Διοικθτικό 7 2 115 124 

Βοθκθτικό 0 2 76 78 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

276 171 1.002 1.449 

Ϊρεσ ετιςιασ 
απαςχ. Τ.Α. ανά 
εργαηόμενο 

3,5 2,5 0,4 
Βάςει Ν 

3850/2010, 
αρκρ.21 

Σφνολο ωρϊν 
ετιςιασ απαςχ. 
Τ.Α. ανά κατθγορία 

966,00 427,50 400,80 1.794,30 

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ του παραπάνω πίνακα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ ωρϊν τθσ ετιςιασ 
απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κα είναι 1.794,30. Κατά μζςο όρο υπολογίηονται οι μθνιαίεσ ϊρεσ εργαςίεσ, 
που είναι 1.794,30/12= 149,53 οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ, που είναι 1.794,30/(365/7)= 34,41 και οι θμεριςιεσ 
ϊρεσ εργαςίασ 149,53/25= 5,98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Κατθγορία Κατθγορία Κατθγορία 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Επικινδυνότθτασ Επικινδυνότθτασ Επικινδυνότθτασ 

Α Β Γ 

ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ρροςωπικό που 
εργάηεται ςε: 

1.Ακτινολογικά 
2.Χειρουργεία 

3. Συλλογι επικίνδυνων 
Νοςοκομειακϊν 

Αποβλιτων 
 

Ρροςωπικό που εργάηεται 
ςε:  

1.Μικροβιολογικά-
Αιματολογικό-Αιμοδοςία 

2.Βιοχθμικό-βιοπακολογικό 
3. Κακαριότθτα εξωτερικϊν 

επιφανειϊν κτιρίων  
 Υπόλοιπο Ρροςωπικό 

που εργάηεται ςε 
κζςεισ εργαςίασ εκτόσ 

των αναφερομζνων 
ςτισ προθγοφμενεσ 2 

ςτιλεσ 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

Ιατρικό 39 12 64 115 

Νοςθλευτικό 26 4 130 160 

Ραραϊατρικό 9 9 1 19 

Λοιπό Επιςτθμ. 0 1 14 15 

Τεχνικό 5 11 0 16 

Διοικθτικό 0 0 39 39 

Βοθκθτικό 0 0 21 21 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

79 37 269 385 

Ϊρεσ ετιςιασ 
απαςχ. Τ.Α. ανά 
εργαηόμενο 

3,5 2,5 0,4 
Βάςει Ν 

3850/2010, 
αρκρ.21 

Σφνολο ωρϊν 
ετιςιασ απαςχ. Τ.Α. 
ανά κατθγορία 

276,50 92,50 107,60 476,60 

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ του παραπάνω πίνακα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ ωρϊν τθσ ετιςιασ 
απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ κα είναι 476,60. Κατά μζςο όρο υπολογίηονται οι μθνιαίεσ ϊρεσ εργαςίεσ, 
που είναι 476,60/12= 39,72 οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ, που είναι 476,60/(365/7)= 9,14 και οι θμεριςιεσ ϊρεσ 
εργαςίασ 39,72/25= 1,59. 

 
 

 

 

 

 



 

 

7. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται από τα άρκρα 37, 38, και των άρκρων του κεφαλαίου Η’ του 
Νόμου 3850/2010. Συγκεκριμζνα: 

1) Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ 
πτυχζσ τθσ εργαςίασ και να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και αςφάλεια τρίτων. 

2) Οι υποχρεϊςεισ του Τεχνικοφ Αςφάλειασ και των εκπροςϊπων των εργαηομζνων δεν κίγουν τθν αρχι τθσ 
ευκφνθσ του εργοδότθ 

3) Ο εργοδότθσ επίςθσ οφείλει να κζτει ςτθ διάκεςθ των εκπροςϊπων των εργαηομζνων επαρκι απαλλαγι 
από τθν εργαςία χωρίσ απϊλεια αποδοχϊν, κακϊσ και τα αναγκαία μζςα προκειμζνου να μποροφν να εκπλθρϊςουν 
τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο χρόνοσ απαλλαγισ από τθν εργαςία, ςυνολικά για 
όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) του ελάχιςτου 
χρόνου απαςχόλθςθσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ ςφμφωνα με το άρκρο 21. Στο χρόνο αυτό δεν προςμετρείται ο χρόνοσ 
των ςυνεδριάςεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5. 

4) Στο πλαίςιο των ευκυνϊν του ο εργοδότθσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ και 
τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ των επαγγελματικϊν 
κινδφνων, ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ τθσ απαραίτθτθσ οργάνωςθσ και τθσ παροχισ των 
αναγκαίων μζςων. 

5) Επιπλζον ο εργοδότθσ υποχρεοφται: 

α) Να φροντίηει ϊςτε να προςαρμόηονται τα μζτρα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ανάλογα με τισ μεταβολζσ 
των περιςτάςεων και να επιδιϊκει τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων καταςτάςεων, 

β) Να εφαρμόηει τισ υποδείξεισ των τεχνικϊν επικεωρθτϊν εργαςίασ και γενικά να διευκολφνει το ζργο τουσ 
μζςα ςτθν επιχείρθςθ κατά τουσ ελζγχουσ, 

γ) Να επιβλζπει τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, 

δ) Να γνωςτοποιεί ςτουσ εργαηομζνουσ τον επαγγελματικό κίνδυνο από τθν εργαςία τουσ, 

ε) Να καταρτίηει πρόγραμμα προλθπτικισ δράςθσ και βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτον φορζα, 

ςτ) Να εξαςφαλίηει τθ ςυντιρθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ μζςων και 
εγκαταςτάςεων, 

η) Να ενκαρρφνει και διευκολφνει τθν επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων και των εκπροςϊπων 
τουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 48 και 

θ) Να λαμβάνει ςυλλογικά μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων 

6) Ο εργοδότθσ πρζπει να εφαρμόηει τα μζτρα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5, βάςει των ακόλουκων 
γενικϊν αρχϊν πρόλθψθσ: 

α) Αποφυγι των κινδφνων, 

β) Εκτίμθςθ των κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν, 

γ) Ρροςαρμογι τθσ εργαςίασ ςτον άνκρωπο, ειδικότερα όςον αφορά τθ διαμόρφωςθ των κζςεων εργαςίασ, 
κακϊσ και τθν επιλογι των εξοπλιςμϊν εργαςίασ και των μεκόδων εργαςίασ και παραγωγισ, προκειμζνου ιδίωσ να 
μετριαςκεί θ μονότονθ και ρυκμικά επαναλαμβανόμενθ εργαςία και να μειωκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν υγεία, 

δ) Αντικατάςταςθ του επικινδφνου από το μθ επικίνδυνο ι το λιγότερο επικίνδυνο, 

ε) Ρρογραμματιςμόσ τθσ πρόλθψθσ με ςτόχο ζνα ςυνεκτικό ςφνολο που να ενςωματϊνει ςτθν πρόλθψθ τθν 
τεχνικι, τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τισ ςχζςεισ μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων και τθν 
επίδραςθ των παραγόντων του περιβάλλοντοσ ςτθν εργαςία, 

ςτ) Καταπολζμθςθ των κινδφνων ςτθν πθγι τουσ, 



 

 

η) Ρροτεραιότθτα ςτθ λιψθ μζτρων ομαδικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ, 

θ) Ρροςαρμογι ςτισ τεχνικζσ εξελίξεισ και 

κ) Ραροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ςτουσ εργαηομζνουσ. 

7) Επίςθσ, ο εργοδότθσ οφείλει, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων του φορζα: 

α) Να εκτιμά τουσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων, μεταξφ άλλων κατά τθν 
επιλογι των εξοπλιςμϊν εργαςίασ, των χθμικϊν και βιολογικϊν παραγόντων ι παραςκευαςμάτων, κατά τθ 
διαρρφκμιςθ των χϊρων εργαςίασ, κακϊσ και τουσ κινδφνουσ τουσ ςυναφείσ με τθν παραγωγικι διαδικαςία. Θ 
εκτίμθςθ αυτι είναι γραπτι και ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 43. Μετά τθν εκτίμθςθ 
αυτι, οι δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και οι μζκοδοι εργαςίασ και παραγωγισ που χρθςιμοποιοφνται από τον 
εργοδότθ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ βελτίωςθ του επιπζδου προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων και να ενςωματϊνονται ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του φορζα και ςε όλα τα επίπεδα τθσ 
ιεραρχίασ. 

β) Πταν ανακζτει κακικοντα ς' ζναν εργαηόμενο, να λαμβάνει υπόψθ τισ ικανότθτεσ του εν λόγω εργαηομζνου 
ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ. 

γ) Να μεριμνά ϊςτε ο προγραμματιςμόσ και θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν να αποτελοφν αντικείμενο 
διαβοφλευςθσ με τουσ εργαηομζνουσ και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ, όςον αφορά ςτισ ςυνζπειεσ τθσ επιλογισ του 
εξοπλιςμοφ, ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ, κακϊσ και ςτο εργαςιακό περιβάλλον για τθν αςφάλεια και υγεία των 
εργαηομζνων. 

δ) Να φροντίηει ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ηϊνεσ ςοβαροφ και ειδικοφ κινδφνου μόνο οι εργαηόμενοι που 
ζχουν λάβει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ. 

8) Τα μζτρα για τθν αςφάλεια κατά τθν εργαςία ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται τθν οικονομικι 
επιβάρυνςθ των εργαηομζνων. 

9) Επιπλζον θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων 
που καταχωροφνται ςτο βιβλίο του Τεχνικοφ Αςφαλείασ. Θ άςκθςθ του ζργου του Τεχνικοφ Αςφαλείασ δεν αποκλείει 
τθν ανάκεςθ ςε αυτόν από τθ Διοίκθςθ και άλλων κακθκόντων πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςθσ του 
ωσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 

10) Εφόςον θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αςφαλείασ κα γίνει ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κα πρζπει να πλθροφνται οι 
όροι και προχποκζςεισ για τθ ςφςταςι τουσ ςφμφωνα με το άρκ. 23 Ν.3850/2010. 

 
8. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

1) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ Εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να 
ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ του Νοςοκομείου. 

2) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ Εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, να 
ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

3) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ 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. 

4) Αν θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου (εργοδότθσ) διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του 
Τεχνικοφ Αςφαλείασ 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. 

 
 

 



 

 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

Οι υπθρεςίεσ των Τεχνικϊν Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ μποροφν να  παρζχονται και από ατομικζσ 
επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα που ςτο εξισ κα ονομάηονται « Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ» 
(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ και ζχουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του Τεχνικοφ :Αςφαλείασ 
και Ιατροφ Εργαςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Θ ςφμβαςθ εργαςίασ που κα ςυναφκεί με τισ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και το Νοςοκομείο κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςτουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ι αλλιϊσ ανακοινϊνεται ςτουσ εργαηομζνουσ του 
Νοςοκομείου. 

 

Στθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1) Το νομικό κακεςτϊσ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. 

2) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ. 

3) Θ ζδρα τθσ. 

4) Τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των αρμόδιων ατόμων που ζχουν οριςτεί από το Νοςοκομείο.  

5) Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ των ατόμων αυτϊν ςτο Νοςοκομείο. 

6) Τα ςτοιχεία για το Νοςοκομείο. 

7) Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ και λοιπζσ ςυναφείσ πλθροφορίεσ. 

8) Ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και του Ιατροφ Εργαςίασ για το 
Νοςοκομείο. 

Καταγγελία, λφςθ ι αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ του Νοςοκομείου με ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν μπορεί να οφείλεται για κζματα 
αρμοδιότθτασ του δευτζρου. Σε κάκε περίπτωςθ θ καταγγελία, θ λφςθ ι θ αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι 
αιτιολογθμζνθ και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κατζχουν ςχετικι άδεια ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει με τθν ςφμβαςθ θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. κατά κανζνα τρόπο δεν 
μεταφζρεται ςε εργαηομζνουσ που απαςχολεί. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ, πρζπει να 
διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικά εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ 
επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τον 
ςκοπό αυτό και για το Νοςοκομείο με το οποίο ςυνεργάηονται. 

Οι  ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ με το Νοςοκομείο με το οποίο ςυνεργάηονται. Στουσ 
φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε απόδειξθσ ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εργαςίασ που ςχετίηεται με το 
Νοςοκομείο. Οι καταχωριςεισ αυτζσ καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία τα οποία υποχρεοφται να 
τθρεί το Νοςοκομείο.  

Οι  ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παραλαβισ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ, με το χρόνο 
απαςχόλθςθσ του ςτο Νοςοκομείο, ςυγκεντρωτικό πίνακα τον οποίο υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ 
του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν 
ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ 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 το Νοςοκομείο με το οποίο ςυμβάλλεται. 



 

 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε ςτοιχείο που 
τουσ ηθτείται, για να υποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ 
τθν ςφμβαςθ. 

Το άρκρο 70, του Ν.3850/2010, ζχει εφαρμογι και για τθν παροχι ςτοιχείων από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. που αφοροφν 
τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 

 
 

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που διακζτουν ςφμφωνα με το νόμο 
τθν άδεια να αςκιςουν τθ δραςτθριότθτα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ. 

Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ, με ειδικότθτα από τισ επιτρεπόμενεσ ειδικότθτεσ 
Τεχνικοφ Αςφαλείασ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 4. 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα δθλϊςουν εγγράφωσ ότι ζχουν λάβει γνϊςθ όλων των τεχνικϊν 
όρων και προδιαγραφϊν και τουσ οποίουσ αποδζχονται χωρίσ καμία επιφφλαξθ. Θ ζλλειψθ διλωςθσ αποτελεί αιτία 
αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό. 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα προαναφερκζντα 
προςόντα και αν μειοδοτιςουν κα κατακζςουν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ προσ 
ζλεγχο. Θ ζλλειψθ διλωςθσ αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, για να 
ενθμερωκοφν για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ βεβαίωςθ ότι 
ενθμερϊκθκαν για τα παραπάνω. Θ βεβαίωςθ κα χορθγείται από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. Θ ζλλειψθ 
τθσ βεβαίωςθσ αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό 

Μετά τθν ανακιρυξθ του προςωρινοφ μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα 
απαιτθκοφν από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, που κα ελζγξει και κα επικυρϊςει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ 
με τθ κεϊρθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ΣΜΗΜΑ Βϋ): ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ-ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Για τθν ανάκεςθ κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αφοροφν τθν ανάκεςθ κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ, για ζνα ζτοσ, για το 
Συγκρότθμα Γ.Ν.Α. Σιςμανόγλειο-Α. Φλζμιγκ.-Ραίδων Ρεντζλθσ  

Θ εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα 
νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Α’/84/2-6-2010) για ςυνολικό αρικμό 1.834 
εργαηομζνων. 

 
2. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων είναι θ εξισ: 

 Ν. 3850/2010  (ΦΕΚ 84/Α’/2.6.2010) Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 Υ.Α. Υ7α/ΓΡ. Οικ.112498/2009  (ΦΕΚ 1775/Β/26.8.2009) Ιατροί εργαςίασ – όροι και προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ 
ειδικότθτοσ τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ από ιατροφσ άλλων ειδικοτιτων. 

 Ρ.Δ. 159/1999  (ΦΕΚ 157/Α’/3.8.1999) Τροποποίθςθ του Ρ.Δ 17/96 «μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ 
των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Ρ.Δ 
70Α/88 «προςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε αμίαντο κατά τθν εργαςία (31/Α)» όπωσ αυτό τροποποιικθκε με 
το Ρ.Δ 175/97 (150/Α). 

 Ρ.Δ. 17/1996  (ΦΕΚ 11/Α’/18.1.1996) Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά τθν 
εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/EOK και 91/383/EOK. 

 Ρ.Δ. 294/1988  (ΦΕΚ 138/Α’/21.6.1988) Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, 
επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 
παραγράφου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων». 

 Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/Α’/18.10.1985) Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

 
3. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Θ τεχνικι αυτι ζκκεςθ αφορά τθν ετιςια ανάκεςθ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ για το Συγκρότθμα Γ.Ν.Α. 

Σιςμανόγλειο-Α. Φλζμιγκ.-Ραίδων Ρεντζλθσ 

Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ςτουσ φορείσ που απαςχολοφν κατά 
ετιςιο μζςο όρο πάνω από 50 εργαηόμενουσ, ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ Ιατροφ 
Εργαςίασ. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ κα γίνει ςε Ιατρό Εργαςίασ . 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 88555/3296/88 ΚΥΑ «Υγιεινι και αςφάλεια του προςωπικοφ του 
Δθμοςίου, των ΝΡΔΔ και των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 721/Β’/1988), που κυρϊκθκε με το άρκρο 39 του Ν. 1836/1989, θ 
εφαρμογι των διατάξεων επεκτείνεται και ςτο Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και τουσ 
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) 
«Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα 
τεχνικοφ αςφαλείασ για τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του αρκ. 1, παρ. 1 του Ν. 1568/85 “Υγιεινι και 
αςφάλεια των εργαηομζνων”», κακορίηονται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ, κακϊσ και το απαιτοφμενο 
επίπεδο γνϊςεων του Ιατροφ Εργαςίασ. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το Ν. 3850/2010 κυρϊκθκε ο κϊδικασ νόμων για τθν υγεία και αςφάλεια των 
εργαηομζνων. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=8438
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=7220
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=1864
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=1858
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=2460
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=2171


 

 

Θ ανάκεςθ των εργαςιϊν κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ.294/1988 και τθσ ΣΤΑΚΟΔ 1980, οι επιχειριςεισ ανάλογα με το βακμό 
επικινδυνότθτασ τουσ κατατάςςονται και ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ. Βάςει αυτϊν τα Νοςοκομεία κατατάςςονται ςτθ 
Κατθγορία Γ'. Εδϊ ςθμειϊνεται, ότι επειδι ςτο Νοςοκομείο γίνεται παραγωγι ατμοφ ςτο λεβθτοςτάςιο και 
παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ ςτουσ υποςτακμοφσ, κα πρζπει οι ςυγκεκριμζνοι 
χϊροι του Νοςοκομείου να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Κατθγορία Β' και Κατθγορία Α' αντίςτοιχα. Επειδι όμωσ ο αρικμόσ 
του προςωπικοφ που ζχει ςχζςθ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ είναι μικρόσ (1% περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ 
εργαηομζνων), το Νοςοκομείο υπάγεται ςτθν Κατθγορία Γ'. Θ ταξινόμθςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αφορά τα 
προςόντα του Ιατροφ Εργαςίασ. 

 
4. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 17 και 18 του Ν. 3850/2010: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν 
και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ. 

4. 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. 

5. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 

6. 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. 

7. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω 
νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

8. 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. 

9. 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. Εκτελεί προγράμματα 
εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ 
επιχείρθςθ. 

10. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

11. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, αςκζνειεσ των 
εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 

12. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ για οποιοδιποτε 
παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 

13. Θ 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. 

14. 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 γιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι 
αιτιολογθμζνθ. 

15. 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 
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 Ιατρόσ Εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω 
εξετάςεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον 
εργοδότθ. 

16. 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 γιατροί 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. 

17. 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. 

18. 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. 



 

 

19. Ο Ιατρόσ Εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 

20. Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του γιατροφ 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. 

 
5. ΠΡΟΟΝΣΑ 

Τα προςόντα, θ απαιτοφμενθ προχπθρεςία, το απαιτοφμενο επίπεδο γνϊςεων και θ ειδικότθτα του Ιατροφ 
Εργαςίασ κακορίηονται από τα άρκρα 16, και 19 του Ν. 3850/2010 και τθσ Υ.Α. Υ7α/ΓΡ. Οικ.112498/2009  (ΦΕΚ 
1775/Β/26.8.2009) Ιατροί εργαςίασ – όροι και προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ ειδικότθτοσ τθσ Ιατρικισ τθσ 
Εργαςίασ από ιατροφσ άλλων ειδικοτιτων. 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3850/2010, πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα 
τθσ Ιατρικισ Εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. Σφμφωνα με τθν παρ. 1, του άρκρου 29 
του Ν. 3996/2011, επιτρζπεται θ προςφορά ιατρικϊν υπθρεςιϊν από ιατροφσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ 
Εργαςίασ, ςτθν περιφζρεια άλλων Ιατρικϊν Συλλόγων, χωρίσ άδεια των ςυλλόγων αυτϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, τα 
κακικοντα του Ιατροφ Εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον παρόντα 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 και να 
αςκοφν τον τίτλο τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ. Οι ωσ άνω ιατροί, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 29, του Ν. 3996/2011, πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον Ειδικό Κατάλογο που ςυγκροτείται ςτο 
Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Μποροφν να αςκοφν κακικοντα Ιατροφ Εργαςίασ μόνο ςτθν 
περιφζρεια του Ιατρικοφ Συλλόγου, ςτον οποίον είναι εγγεγραμμζνοι και εφ’ όςον λάβουν βεβαίωςθ του ςυλλόγου 
αυτοφ ότι δεν υπάρχει ι δεν είναι διακζςιμοσ ιατρόσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ ςτθν περιφζρεια 
αυτι. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 8, του άρκρου 23, του Ν. 4144/2013, ο ιατρόσ ο οποίοσ ζχει ςφμβαςθ, ι άλλθ 
ςχζςθ εργαςίασ με οιονδιποτε αςφαλιςτικό φορζα, υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν αρμόδια περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Αςφαλείασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία, ζγγραφθ άδεια τθσ διοίκθςθσ του αςφαλιςτικοφ 
φορζα, με τθν οποία κα επιτρζπεται ςε αυτόν θ άςκθςθ κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. 

Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκοφν από 
τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ. 

 
 

6. ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο ςυνολικόσ ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ, θ κατανομι του χρόνου αυτοφ ανά μινα, κακϊσ και το ωράριο 
απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρο 21 του Ν. 3850/2010. 

Το Νοςοκομείο κατατάςςεται γενικϊσ ςτθν κατθγορία Γ’. Υπάρχουν όμωσ και λειτουργίεσ τμθμάτων ςτισ 
κατθγορίεσ Α’ και Β’. 

Αναλυτικά, με βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχαν τα Τμιματα προςωπικοφ των Νοςοκομειακϊν Μονάδων 
Σιςμανογλείου, Α.Φλζμιγκ,-Ραίδων Ρεντζλθσ ςτον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι υπολογιςμοί για τον κακοριςμό 
του ςυνόλου των ωρϊν τθσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ: 

 

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=753&item_id=7220


 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Αϋϋ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Κατθγορία 

Επικινδυνότθτασ 
Α 

Κατθγορία 
Επικινδυνότθτασ 

Β 

Κατθγορία 
Επικινδυνότθτασ 

Γ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ρροςωπικό που εργάηεται ςε: 
1.Ακτινολογικά 
2.Αιμοδυναμικό 

3.Ακτινοκεραπευτικό 
4.Ρθρυνικι ιατρικι 

5.Χειρουργεία (Γενικά, Κ/Χ, ΩΛ, 
ΟΦΘ), 

6.Συλλογι επικίνδυνων 
Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων 

Ρροςωπικό που εργάηεται ςε:  
1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχθμικά 
3.Ρακολογοανατομικό 

4.Κακαριότθτα εξωτερικϊν 
επιφανειϊν κτιρίων 
5.Τεχνικι Υπθρεςία 

Υπόλοιπο Ρροςωπικό που 
εργάηεται ςε κζςεισ εργαςίασ 

εκτόσ των αναφερομζνων 
ςτισ προθγοφμενεσ 2 ςτιλεσ 

  

Ιατρικό 115 53 314 482 

Νοςθλευτικό 108 24 434 566 

Ραραϊατρικό 44 51 41 136 

Λοιπό Επιςτθμ. 0 11 17 28 

Τεχνικό 2 28 5 35 

Διοικθτικό 7 2 115 124 

Βοθκθτικό 0 2 76 78 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

276 171 1.002 1.449 

Ϊρεσ ετιςιασ απαςχ. 
Ι.Ε. ανά εργαηόμενο 

0,80 0,60 0,40 
Βάςει Ν 

3850/2010, 
αρκρ.21 

Σφνολο ωρϊν 
ετιςιασ απαςχ. Ι.Ε. 
ανά κατθγορία 

220,8 102,6 400,8   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΧ. Σ.Α. 724,2 

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ του παραπάνω πίνακα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ ωρϊν τθσ ετιςιασ 
απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ κα είναι 724,20. Κατά μζςο όρο υπολογίηονται οι μθνιαίεσ ϊρεσ εργαςίεσ, που 
είναι 724,20/12= 60,35, οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ, που είναι 724,20/(365/7)= 13,89 και οι θμεριςιεσ ϊρεσ 
εργαςίασ 60,35/25= 2,41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Βϋϋ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΙΔΩΝ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Κατθγορία 

Επικινδυνότθτασ 
Α 

Κατθγορία 
Επικινδυνότθτασ 

Β 

Κατθγορία 
Επικινδυνότθτασ 

Γ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Ρροςωπικό που εργάηεται ςε: 
1.Ακτινολογικά 
2.Χειρουργεία 

3. Συλλογι επικίνδυνων 
Νοςοκομειακϊν Αποβλιτων 

 

Ρροςωπικό που εργάηεται ςε:  
1.Μικροβιολογικά-Αιματολογικό-

Αιμοδοςία 
2.Βιοχθμικό-βιοπακολογικό 
3. Κακαριότθτα εξωτερικϊν 

επιφανειϊν κτιρίων  
 

Υπόλοιπο Ρροςωπικό που 
εργάηεται ςε κζςεισ εργαςίασ 

εκτόσ των αναφερομζνων 
ςτισ προθγοφμενεσ 2 ςτιλεσ 

  

Ιατρικό 39 12 64 115 

Νοςθλευτικό 26 4 130 160 

Ραραϊατρικό 9 9 1 19 

Λοιπό Επιςτθμ. 0 1 14 15 

Τεχνικό 5 11 0 16 

Διοικθτικό 0 0 39 39 

Βοθκθτικό 0 0 21 21 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

79 37 269 385 

Ϊρεσ ετιςιασ απαςχ. 
Ι.Ε. ανά εργαηόμενο 

0,80 0,60 0,40 
Βάςει Ν 

3850/2010, 
αρκρ.21 

Σφνολο ωρϊν 
ετιςιασ απαςχ. Ι.Ε. 
ανά κατθγορία 

63,2 22,2 107,6   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΧ. Σ.Α. 193 

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ του παραπάνω πίνακα, ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
ωρϊν τθσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ κα είναι 193. Κατά μζςο όρο υπολογίηονται 
οι μθνιαίεσ ϊρεσ εργαςίεσ, που είναι 193/12= 16,08, οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ, που είναι 
193/(365/7)= 3,69 και οι θμεριςιεσ ϊρεσ εργαςίασ 16,08/25= 0,64. 

 

7. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται από τα άρκρα 37, 38, και των άρκρων του κεφαλαίου Η’ του 
Νόμου 3850/2010. Συγκεκριμζνα: 

1) Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ 
πτυχζσ τθσ εργαςίασ και να λαμβάνει μζτρα που να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και αςφάλεια τρίτων. 

2) Οι υποχρεϊςεισ του Ιατροφ Εργαςίασ και των εκπροςϊπων των εργαηομζνων δεν κίγουν τθν αρχι τθσ 
ευκφνθσ του εργοδότθ 

3) Ο εργοδότθσ επίςθσ οφείλει να κζτει ςτθ διάκεςθ των εκπροςϊπων των εργαηομζνων επαρκι απαλλαγι 
από τθν εργαςία χωρίσ απϊλεια αποδοχϊν, κακϊσ και τα αναγκαία μζςα προκειμζνου να μποροφν να εκπλθρϊςουν 
τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο χρόνοσ απαλλαγισ από τθν εργαςία, ςυνολικά για 
όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) του ελάχιςτου 
χρόνου απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 21. Στο χρόνο αυτό δεν προςμετρείται ο χρόνοσ 
των ςυνεδριάςεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5. 

4) Στο πλαίςιο των ευκυνϊν του ο εργοδότθσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα για τθν προςταςία τθσ υγείασ και 
τθσ αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ των επαγγελματικϊν 



 

 

κινδφνων, ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ τθσ απαραίτθτθσ οργάνωςθσ και τθσ παροχισ των 
αναγκαίων μζςων. 

5) Επιπλζον ο εργοδότθσ υποχρεοφται: 

α) Να φροντίηει ϊςτε να προςαρμόηονται τα μζτρα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ανάλογα με τισ μεταβολζσ 
των περιςτάςεων και να επιδιϊκει τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων καταςτάςεων, 

β) Να εφαρμόηει τισ υποδείξεισ του Ιατροφ Εργαςίασ και γενικά να διευκολφνει το ζργο του μζςα ςτθν 
επιχείρθςθ κατά τουσ ελζγχουσ, 

γ) Να επιβλζπει τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, 

δ) Να γνωςτοποιεί ςτουσ εργαηομζνουσ τον επαγγελματικό κίνδυνο από τθν εργαςία τουσ, 

ε) Να καταρτίηει πρόγραμμα προλθπτικισ δράςθσ και βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτον φορζα, 

ςτ) Να εξαςφαλίηει τθ ςυντιρθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ μζςων και 
εγκαταςτάςεων, 

η) Να ενκαρρφνει και διευκολφνει τθν επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων και των εκπροςϊπων 
τουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 48 και 

θ) Να λαμβάνει ςυλλογικά μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων 

6) Ο εργοδότθσ πρζπει να εφαρμόηει τα μζτρα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5, βάςει των ακόλουκων 
γενικϊν αρχϊν πρόλθψθσ: 

α) Αποφυγι των κινδφνων, 

β) Εκτίμθςθ των κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν, 

γ) Ρροςαρμογι τθσ εργαςίασ ςτον άνκρωπο, ειδικότερα όςον αφορά τθ διαμόρφωςθ των κζςεων εργαςίασ, 
κακϊσ και τθν επιλογι των εξοπλιςμϊν εργαςίασ και των μεκόδων εργαςίασ και παραγωγισ, προκειμζνου ιδίωσ να 
μετριαςκεί θ μονότονθ και ρυκμικά επαναλαμβανόμενθ εργαςία και να μειωκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν υγεία, 

δ) Αντικατάςταςθ του επικινδφνου από το μθ επικίνδυνο ι το λιγότερο επικίνδυνο, 

ε) Ρρογραμματιςμόσ τθσ πρόλθψθσ με ςτόχο ζνα ςυνεκτικό ςφνολο που να ενςωματϊνει ςτθν πρόλθψθ τθν 
τεχνικι, τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τισ ςχζςεισ μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων και τθν 
επίδραςθ των παραγόντων του περιβάλλοντοσ ςτθν εργαςία, 

ςτ) Καταπολζμθςθ των κινδφνων ςτθν πθγι τουσ, 

η) Ρροτεραιότθτα ςτθ λιψθ μζτρων ομαδικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ, 

θ) Ρροςαρμογι ςτισ τεχνικζσ εξελίξεισ και 

κ) Ραροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ςτουσ εργαηομζνουσ. 

7) Επίςθσ, ο εργοδότθσ οφείλει, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων του φορζα: 

α) Να εκτιμά τουσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων, μεταξφ άλλων κατά τθν 
επιλογι των εξοπλιςμϊν εργαςίασ, των χθμικϊν και βιολογικϊν παραγόντων ι παραςκευαςμάτων, κατά τθ 
διαρρφκμιςθ των χϊρων εργαςίασ, κακϊσ και τουσ κινδφνουσ τουσ ςυναφείσ με τθν παραγωγικι διαδικαςία. Θ 
εκτίμθςθ αυτι είναι γραπτι και ςυντάςςεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 43. Μετά τθν εκτίμθςθ 
αυτι, οι δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και οι μζκοδοι εργαςίασ και παραγωγισ που χρθςιμοποιοφνται από τον 
εργοδότθ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθ βελτίωςθ του επιπζδου προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων και να ενςωματϊνονται ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του φορζα και ςε όλα τα επίπεδα τθσ 
ιεραρχίασ. 

β) Πταν ανακζτει κακικοντα ς' ζναν εργαηόμενο, να λαμβάνει υπόψθ τισ ικανότθτεσ του εν λόγω εργαηομζνου 
ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ. 

γ) Να μεριμνά ϊςτε ο προγραμματιςμόσ και θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν να αποτελοφν αντικείμενο 
διαβοφλευςθσ με τουσ εργαηομζνουσ και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ, όςον αφορά ςτισ ςυνζπειεσ τθσ επιλογισ του 



 

 

εξοπλιςμοφ, ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ, κακϊσ και ςτο εργαςιακό περιβάλλον για τθν αςφάλεια και υγεία των 
εργαηομζνων. 

δ) Να φροντίηει ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ηϊνεσ ςοβαροφ και ειδικοφ κινδφνου μόνο οι εργαηόμενοι που 
ζχουν λάβει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ. 

8) Τα μζτρα για τθν αςφάλεια κατά τθν εργαςία ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται τθν οικονομικι 
επιβάρυνςθ των εργαηομζνων. 

9) Επιπλζον θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων 
που καταχωροφνται ςτο βιβλίο του Ιατροφ Εργαςίασ. Θ άςκθςθ του ζργου του Ιατροφ Εργαςίασ δεν αποκλείει τθν 
ανάκεςθ ςε αυτόν από τθ Διοίκθςθ και άλλων κακθκόντων πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςθσ του ωσ 
Ιατροφ Εργαςίασ. 

10) Εφόςον θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ κα γίνει ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κα πρζπει να πλθροφνται οι όροι 
και προχποκζςεισ για τθ ςφςταςι τουσ ςφμφωνα με το άρκ. 23 Ν.3850/2010. 

 
8. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

1) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ Εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να 
ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ του Νοςοκομείου. 

2) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ Εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, να 
ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

3) Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο Ιατρόσ 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. 

4) Αν θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου (εργοδότθσ) διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του 
Τεχνικοφ Αςφαλείασ 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. 

 
9. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

Οι υπθρεςίεσ των Τεχνικϊν Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ μποροφν να  παρζχονται και από ατομικζσ 
επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα που ςτο εξισ κα ονομάηονται « Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ» 
(ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ και ζχουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του Τεχνικοφ :Αςφαλείασ 
και Ιατροφ Εργαςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Θ ςφμβαςθ εργαςίασ που κα ςυναφκεί με τισ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και το Νοςοκομείο κοινοποιείται ςτθν αρμόδια 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςτουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ι αλλιϊσ ανακοινϊνεται ςτουσ εργαηομζνουσ του 
Νοςοκομείου. 

 

Στθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 

1) Το νομικό κακεςτϊσ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. 

2) Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ. 

3) Θ ζδρα τθσ. 

4) Τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των αρμόδιων ατόμων που ζχουν οριςτεί από το Νοςοκομείο.  

5) Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ των ατόμων αυτϊν ςτο Νοςοκομείο. 

6) Τα ςτοιχεία για το Νοςοκομείο. 



 

 

7) Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ και λοιπζσ ςυναφείσ πλθροφορίεσ. 

8) Ο ελάχιςτοσ προβλεπόμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και του Ιατροφ Εργαςίασ για το 
Νοςοκομείο. 

Καταγγελία, λφςθ ι αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ του Νοςοκομείου με ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν μπορεί να οφείλεται ςε 
διαφωνία για κζματα αρμοδιότθτασ του δευτζρου. Σε κάκε περίπτωςθ θ καταγγελία, θ λφςθ ι θ αλλαγι τθσ 
ςφμβαςθσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κατζχουν ςχετικι άδεια ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει με τθν ςφμβαςθ θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. κατά κανζνα τρόπο δεν 
μεταφζρεται ςε εργαηομζνουσ που απαςχολεί. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ, πρζπει να 
διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικά εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ 
επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τον 
ςκοπό αυτό και για το Νοςοκομείο με το οποίο ςυνεργάηονται. 

Οι  ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ με το Νοςοκομείο με το οποίο ςυνεργάηονται. Στουσ 
φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε απόδειξθσ ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εργαςίασ που ςχετίηεται με το 
Νοςοκομείο. Οι καταχωριςεισ αυτζσ καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία τα οποία υποχρεοφται να 
τθρεί το Νοςοκομείο.  

Οι  ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παραλαβισ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ Εργαςίασ, με το χρόνο 
απαςχόλθςθσ του ςτο Νοςοκομείο, ςυγκεντρωτικό πίνακα τον οποίο υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ 
του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν 
ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ 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 το Νοςοκομείο με το οποίο ςυμβάλλεται. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε ςτοιχείο που 
τουσ ηθτείται, για να υποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ 
τθν ςφμβαςθ. 

Το άρκρο 70, του Ν.3850/2010, ζχει εφαρμογι και για τθν παροχι ςτοιχείων από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. που αφοροφν 
τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 

 
10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, που διακζτουν ςφμφωνα με το νόμο 
τθν άδεια να αςκιςουν τθ δραςτθριότθτα του Ιατροφ Εργαςίασ. 

Ο Ιατρόσ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι πτυχιοφχοσ, με ειδικότθτα από τισ επιτρεπόμενεσ ειδικότθτεσ Ιατροφ 
Εργαςίασ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 4. 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα δθλϊςουν εγγράφωσ ότι ζχουν λάβει γνϊςθ όλων των τεχνικϊν όρων 
και προδιαγραφϊν και τουσ οποίουσ αποδζχονται χωρίσ καμία επιφφλαξθ. Θ ζλλειψθ διλωςθσ αποτελεί αιτία 
αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό. 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα προαναφερκζντα 
προςόντα και αν μειοδοτιςουν κα κατακζςουν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ προσ 
ζλεγχο. Θ ζλλειψθ διλωςθσ αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, για να 
ενθμερωκοφν για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ βεβαίωςθ ότι 
ενθμερϊκθκαν για τα παραπάνω. Θ βεβαίωςθ κα χορθγείται από τθν Ιατρικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου. Θ ζλλειψθ 
τθσ βεβαίωςθσ αποτελεί αιτία αποκλειςμοφ από τον διαγωνιςμό 



 

 

Μετά τθν ανακιρυξθ του προςωρινοφ μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα απαιτθκοφν 
από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, που κα ελζγξει και κα επικυρϊςει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ με τθ κεϊρθςθ 
των απαιτοφμενων ςτοιχείων. 
 
Καταγράφονται ωσ κάτωκι οι κτθριακζσ δομζσ : 
 

Α/Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α.- ΔΟΜΕΣ  

1 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α ΟΔΟΣ - ΑΙΘΜΟΣ 

 ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ(Α υπ+β υπ+4 όροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΚΤΙΙΟ Ν4. (Α υπ + β υπ +ισ+ 3οροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΚΤΙΙΟ Ν3 (Α υπ + β υπ + ισ + 3 όροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΚΤΙΙΟ ΣΔ ( Α υπ + Β υπ + ισ + 3 όροφοι ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΨΥΧΙΑΤΙΚΘ (ΥΡ.-ΙΣΟΓ.-1ΟΣ ΟΟΦΟΣ-2ΟΣ 
ΟΟΦΟΣ ) 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΚΤΙΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ(ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1 , ΜΑΟΥΣΙ 

 ΚΤΙΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

 ΒΟΘΘ. ΧΩΟΙ ΣΤΟ ΡΕΙΒΟΛΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΟΥΣΙ 

2 ΡΤΕΥΓΑ ΤΣΑΓΓΑΘ 25ΘΣ ΜΑΤΙΟΥ 14 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

3 
ΡΤΕΥΓΑ ΜΡΟΜΡΟΛΑ 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΡΘΓΘΣ ΚΑΙ ΗΑΙΜΘ 4, 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

4 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ “ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΥΕΥΣ” 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 137, ΧΑΛΑΝΔΙ, 
15234, ΑΤΤΙΚΘΣ 

5 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΑΙΔΩΝ ΟΜΟΣ 

ΡΟΥΛΘ ΕΛΡΙΔΑΣ , ΡΑΛΛΘΝΘ-ΜΑΙΗΑ, 
15351, ΑΤΤΙΚΘ 

6 
ΙΑΤΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΡΑΛΘΝΘΣ 

ΛΕΩΦΟΟΣ ΜΑΑΘΩΝΟΣ 121, 
ΡΑΛΛΘΝΘ, 15351 

7 ΞΕΝΩΝΑΣ “ΤΟ ΣΡΙΤΙ” ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 36, 15351 ΡΑΛΛΘΝΘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΘΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221990+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Σιςμανογλείου 1/ Μαροφςι Αττικισ/ 151 26+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ανδρομάχθ Ντάςιου+ 
- Τθλζφωνο: *213 2058558+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *ntasiou-and@sismanoglio.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΕΡΙΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ: CPV: 33140000-3] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Δ2/2018] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
 
 

mailto:ntasiou-and@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/


 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 



 

 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 
να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε 
να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

 



 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 

παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε 

να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

 



 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 



 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 
οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ 
νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 



 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά 
τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 



 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 



 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ 
μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 
 



 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 
ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ 
xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται από τθ 
ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα 
ςτον τομζα και για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο 
εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσxxxvi που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι 
πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ *……+*…+νόμιςμα 



 

 

επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το 
εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ 
απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 



 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  εκτζλεςθ και 
ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ 
αγακϊν του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ 
θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο 
τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσxli, ιδίωσ 
τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο οικονομικόσ 
φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό 
εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα ακόλουκα 
ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν ι, 
κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια ελζγχωνxlii 
όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ 
του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον 
αφορά τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ 
και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 



 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα ακόλουκα 
μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του οικονομικοφ 
φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα 
τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα 
μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα δείγματα, 
περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα προμθκεφςει, 
τα οποία δεν χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει περαιτζρω ότι 
κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με 
τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 
πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει 
προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά 
(ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και 
ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό 
του αρικμοφ των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν 
ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται θλεκτρονικάxliv, 
αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 



 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: ……………  Ημερομθνία: …./…../2018 
ΣΗΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ Αρ. ………………. 

 
 

Στο Μαροφςι ςιμερα τθν ………………………………….. του ζτουσ …………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεφει ςτθ Σιςμανογλείου 1- Μαροφςι και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν 
υπογραφι τθσ παροφςθσ, από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα  ωσ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι» και 

2) Ο/Θ   «………………………………….», που εδρεφει ςτθν …………………………………………, τθλ: …………………………, ΑΦΜ: ……………………., Δ.Ο.Υ.: …………………., 
ονομαηόμενθ εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ « ΑΝΑΔΟΧΟΣ», ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα εξισ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν υπ’αρικμ………………………………. Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ανακζτει και ο δεφτεροσ των 
ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει τισ «………………………………» όπωσ αναφζρεται ςτθν από ………………………. προςφορά του, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ 
τθσ υπ’αρικμ…………………. διακιρυξθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αντί του ποςοφ των …………………………€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

 
Το παραπάνω ποςό υπόκειται ςτισ παρακάτω κρατιςεισ  που βαρφνουν τον προμθκευτι: 

α) 8% προκαταβολι φόρου 

β) 2% (Ν. 3580/07) υπζρ τθσ Ψυχικισ Υγείασ 

γ) υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06% και επ’ αυτοφ χαρτόςθμο 2% 

δ) ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί χαρτοςιμου ΕΑΑΔΘΣΥ 

ε) υπζρ ΑΕΡΡ 0,6% επϋ αυτοφ χαρτόςθμο & ΟΓΑ χαρτοςιμου 3,6 %   

Θ  παροχι των υπθρεςιϊν κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 
(αναλυτικι αναφορά των υποχρεϊςεων του αναδόχου ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ). 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ζνα (1) ζτοσ . 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……../……../……..                                                   ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ:   ……../……../…….. 

  

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Η ςφμβαςθ διζπεται από τισ  διατάξεισ του  Ν.4412/06 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και του 3850/2010(Αϋ84) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» 

Το ποςό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ κα καταβλθκεί ςτον δικαιοφχο ςε ευρϊ μετά τθ κεϊρθςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ από τον Ράρεδρο του 
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο Ν.4152/2013. 

Ο προμθκευτισ υπζβαλε τθν υπϋ αρικμ. …………………………………………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
………………………………………………………………………………………… ποςοφ …………........ 

 
ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο  ΑΝΑΔΟΧΟ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 
 ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 

 



 

 

 
 
 

                                                 
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο 

αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 

ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 



 

 

                                                                                                                                                                                       
xiii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 

2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 

κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά 

...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 

δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν 

ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ 

ΕΕ 2016/7) 



 

 

                                                                                                                                                                                       
xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 

παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν 

να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα 

πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα 

τρία ζτθ. 

xl Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 

πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, 

αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 

ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο 

επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 



 

 

                                                                                                                                                                                       
xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι 

ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν 

λόγω πρόςβαςθ.  


