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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (27/21) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, ηνπ λ. 

4412/2016 (Α′ 147) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», ηνπ λ. 3850/2010 (Α′ 84) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν δέθαην ηξίην 

ηεο απφ 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) πεξί ησλ πξνζφλησλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο θαη θπξψζεθε κε ηνλ ν. 

4683/2020 (A’ 83), ηνπ π.δ. 294/1988 (Α′ 138) «Ειάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ 

αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 1568/1985 Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ηνπ π.δ. 16/1996 (Α′ 10) «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 

πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΕΟΚ», ηνπ π.δ. 17/1996 (Α′ 

11) «Μέηξα γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», ηνπ π.δ. 159/1999 (Α′ 157) 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 17/1996 κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ», ηνπ π.δ. 80/2016 (Α′ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ δηαηάθηεο», ηεο ππ’ αξηζκ. 

32/08.07.2021 απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 165/14.07.2021 απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 4207/14.07.2021 απφθαζεο έγθξηζεο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 απφ ηνλ Πξχηαλε, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνζηείινπλ 

έγγξαθε πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ: 

Σεσνικού Αζθαλείαρ  
 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζπλεκκέλεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α′. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ €8.064,52 + €1.935,48 (Φ.Π.Α. 24%) = €10.000,00 (CPV: 71317210-8) θαη ζα 

βαξχλεη:  

1. γηα ην έηνο 2021, ηνλ ΚΑΕ 0412 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε ην πνζφ ησλ €2.368,60 + €568,46 (ΦΠΑ 24%) = €2.937,06. 

2. γηα ην έηνο 2022, ηνλ ΚΑΕ 0412 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε ην πνζφ ησλ €5.695,92 + €1.367,02 (ΦΠΑ 24%) = €7.062,94. 

 

Η νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε δύο ανηίγπαθα (πξσηφηππν θαη 

απιή θσηνηππία) ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 

φξνθνο θηεξίνπ Δηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ 29.7.2021, ημέπα Πέμπηη και ώπα 11:00 

π.μ. 



 

 

Ωο ηφπνο παξνρήο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ νξίδεηαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο κπνξνχλ λα παξέρνληαη θαη απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ νλνκάδνληαη «Εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο» (ΕΞ.Τ.Π.Π.). Οη 

ΕΞ.Τ.Π.Π. αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ 

αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. γηα λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα 

θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα θαη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε 

επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, 

ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέπαν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζνπλ: 

1. Σεσνική πποζθοπά ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο πξνδηαγξαθέο/ππνρξεψζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 2. α. Πιζηοποιηηικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

      β. Πιζηοποιηηικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (κύπιαρ και 

επικοςπικήρ). Σα θςζικά ππόζυπα οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπόηηηα 

ηόζο για ηα ίδια όζο και για ηο ηςσόν πποζυπικό πος απαζσολούν, ελψ ζε πεξίπησζε πος 

δεν απαζσολούν πποζυπικό, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεύθςνη δήλυζη με ηην οποία 

να ηο δηλώνοςν. Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

Σημειωηέον όηι οι ςποσπεώζειρ ηων οικονομικών θοπέων ωρ ππορ ηη θοπολογική και 

αζθαλιζηική ηοςρ ενημεπόηηηα θεωπείηαι όηι δεν έσοςν αθεηηθεί εθόζον, δεν έσοςν καηαζηεί 

ληξιππόθεζμερ, ή εθόζον, αςηέρ έσοςν ςπασθεί ζε δεζμεςηικό διακανονιζμό πος ηηπείηαι. 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά ππφ α & β ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο 

ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

3. Τπεύθςνη δήλυζη (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 

απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016.  

ε πεξίπησζε νομικού πποζώπος, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Θ.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηοςρ διασειπιζηέρ. 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηον διεςθύνονηα ζύμβοςλο, ηα μέλη ηος 

Διοικηηικού ςμβοςλίος, καθώρ και ηα ππόζυπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 



γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα μέλη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος. 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν, φπσο 

απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή από ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο πος 

εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη 

ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ. 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ΓΕΜΗ πος 

έσει εκδοθεί έυρ 30 επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηος (εκηόρ αν θέπει ημεπομηνία 

ιζσύορ, ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, ζρεηηθή απφθαζε Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα 

ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θ.ιπ). 

 

Ππόζθεηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ειδικά για ηον Σεσνικό Αζθαλείαρ: 

i. Αληίγξαθν πηπρίνπ πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Εθπαηδεπηηθνχ Θδξχκαηνο 

(Α.Ε.Θ.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο Μεραληθψλ – 

Μεραλνιφγσλ ή Ηιεθηξνιφγσλ - Μεραλνιφγσλ ή Υεκηθψλ –Μεραληθψλ θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Επηκειεηήξην Ειιάδαο (Σ.Ε.Ε.), 

ή 

ii.  Αληίγξαθν πηπρίνπ Σερλνινγηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Θδξχκαηνο (Σ.Ε.Θ.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Ηιεθηξνινγίαο ή Ελεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ή πηπρίν 

ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.) 

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

πξέπεη λα είλαη: α) ηνπιάρηζηνλ 2εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο i θαη β) ηνπιάρηζηνλ 

5εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο ii. 

Επηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηνπο Σερληθνχο Αζθαιείαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

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

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

εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Επαγγεικαηηθήο 

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

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

α) θαηά 1 έηνο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο i θαη  

β) θαηά 3 έηε γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο ii. 

 

Ππόζθεηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ειδικά για ηιρ ΕΞ.Τ.Π.Π.: 

Άδεια λειηοςπγίαρ ηεο ΕΞ.Τ.Π.Π. ζε ηζρχ και ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηήο 

εηαηξίαο φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 

Πξφζθαηεο βεβαιώζειρ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νξγαληζκψλ/θνξέσλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 4412/2016, 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Η διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη απφ ηηο 01.08.2021 κέρξη 31.12.2022, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε ζχκβαζε ζα έρεη ππνγξαθεί κέρξη ηηο 01.08.2021. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζχκβαζε ζα έρεη 

δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 31.12.2022 κε αλάινγε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

 



Γηα ηελ κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα 

άξζξα 203 θαη 218 ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά 

δηαδηθαζία. 

 

Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (αλά ηξίκελν) ζε επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ππεξεζηψλ θάζε ηξηκήλνπ πνπ ζα 

πηζηνπνηείηαη απφ ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Παξαιαβήο, χζηεξα 

απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Γηα ηελ 

έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 

ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄, ππνπαξάγξαθν 

Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει. 

επηθνηλσλίαο 2310 891-133, 2310 891-284, email: tprom@uom.gr). 

Εηδηθά γηα δεηήκαηα ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-

224, email: alexoudi@uom.edu.gr). 

 

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη κέζσ 

ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies.    

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:alexoudi@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Επψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι 
οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ 
Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 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) και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα 
(εμπορία ανκρϊπων). 

 

Επίζεο δειψλσ φηη: 

-Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

Ηκεξνκελία:      ……….….2021 

Ο – Η Δει………. 

 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ 

δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ 

ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ,  ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

A. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  
 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

 Ο Tεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει ςτο Ρανεπιςτιμιο (ςτον Ρρφτανθ και ςε Υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ) 
υποδείξεισ και ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια 
των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. Ο Tεχνικόσ αςφάλειασ καταχωρεί 
τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν 
επικεϊρθςθ εργαςίασ. Το Ρανεπιςτιμιο δθλαδι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, οι Υπθρεςίεσ κακϊσ 
και μεμονωμζνα άτομα (εφόςον οι παρατθριςεισ αναφζρονται ςε αυτζσ/αυτά), ζχουν 
υποχρζωςη να λαμβάνουν γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ς’ αυτό το 
βιβλίο μετά από ςχετικι γραπτι ενθμζρωςι τουσ από το Τεχνικό Αςφαλείασ. 

 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και 
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων 
και εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων 
προςταςίασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ και διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ 
εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων πριν 
από τθ λειτουργία τουσ, κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν 
από τθν εφαρμογι τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά (εγγράφωσ)τουσ 
αρμόδιουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διοίκθςθ του Ρανεπιςτθμίου. 

 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ 
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτο Ρανεπιςτιμιο οποιαδιποτε 
παράλειψθ των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να 
επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

 Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και να αξιολογεί τα αποτελζςματα 
των ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων. 

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

 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ: 

 Να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτο Ρανεπιςτιμιο να τθροφν τουσ κανόνεσ υγείασ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν αποτροπι του 
επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ. 

 Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων 
ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ. 

 Η άςκθςθ του ζργου του Τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ από το Ρανεπιςτιμιο 
και άλλων κακθκόντων πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του ωσ Τεχνικοφ 
αςφαλείασ. 

 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτθν 
ανακζτουςα αρχι και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με το Ρανεπιςτιμιο δθλαδι με  
Πργανα του Ρανεπιςτθμίου, Ρρφτανθ, Υπθρεςίεσ κ.τ.λ., για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν 
μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του 
Τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
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 Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ του Ρανεπιςτθμίου, δθλαδι ςτον 
Ρρφτανθ. 

 
Β. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
α.  Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ και ο Ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να 

ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 
β. Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ και ο Ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, 

να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων) ι τον 
εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

γ.  Ο Τεχνικόσ αςφάλειασ 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. 

δ.  Αν θ ανακζτουςα αρχι διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του Τεχνικοφ 
αςφάλειασ ι του Ιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και 
ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον 
επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

 
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

 Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν για το Ρανεπιςτιμιο Φάκελο. Στουσ φακζλουσ 
καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με το 
Ρανεπιςτιμιο. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία 
που υποχρεοφται να τθρεί το Ρανεπιςτιμιο. 

 Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ του Τεχνικοφ αςφάλειασ με το χρόνο 
απαςχόλθςισ του ςτο Ρανεπιςτιμιο, ςυγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν ςτθν 
αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, το πρϊτο 
δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ, ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία 
υποβάλλουν 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 τθν ανακζτουςα με τθν οποία ςυμβάλλεται. 

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

 Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κατά κανζνα τρόπο δε 
μεταφζρονται ςε εργαηόμενουσ που απαςχολεί. 

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

 Εάν το Ρανεπιςτιμιο δεν διακζτει τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., όπωσ για διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. 
μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα ι εξοπλιςμό. 

 
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ  

 Η ανακζτουςα αρχι για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των κακθκόντων του Τεχνικοφ 
αςφαλείασ, κζτει ςτθ διάκεςι τουσ το αναγκαίο βοθκθτικό προςωπικό, χϊρουσ, εγκαταςτάςεισ, 
ςυςκευζσ και γενικά τα απαραίτθτα μζςα και βαρφνεται με όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. 

 Κατά τα λοιπά οι υποχρεϊςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ν. 3850/2010 όπωσ ιςχφει.  
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Ε. ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
1. Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ οφείλει να ςυμπλθρϊνει το «Ειδικό Βιβλίο Ατυχημάτων» μετά από 

ςχετικι ενθμζρωςι του από τθν ανακζτουςα αρχι ι από τουσ εργαηομζνουσ ςε περίπτωςθ 
ατυχιματοσ.  Στο βιβλίο κα αναγράφονται τα αίτια, κα πραγματοποιείται θ περιγραφι και τα 
μζτρα πρόλθψθσ που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ςυμβάντων. 

2. Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ κα διατθρεί «κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων» που είχαν ωσ 
ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν, μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ του ιδίου του εργαηομζνου ι τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ. 
Τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά, το «Ειδικό Βιβλίο Ατυχθμάτων» και ο 
«Κατάλογοσ των Εργατικϊν Ατυχθμάτων» κα είναι ςτθν διάκεςθ του Ρρφτανθ ςτον οποίο και κα 
παραδίνεται μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςισ του, ςυνοδευόμενο από ςχετικι αναφορά.   

3. Επίςθσ ο ανάδοχοσ κάκε υπθρεςίασ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
γραπτήσ εκτίμηςησ επαγγελματικοφ κινδφνου και τθν ενίςχυςι τθσ με νζα δεδομζνα (κυρίωσ για 
εργαςτθριακοφσ, χϊρουσ υγιεινισ και αποκθκευτικοφσ) εφόςον αυτά προκφψουν (άρκρο 42 παρ. 
8 και άρκρο 43 παρ. 1, 3-8 ν. 3850/2010 (Αϋ84), θ οποία ςυντάςςεται με ευκφνθ του, εντόσ του 
προβλεπόμενου ωσ άνω προχπολογιςμοφ και χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ για το 
Ρανεπιςτιμιο.  

4. Η εκτίμθςθ κινδφνου κα διεξαχκεί ξεχωριςτά για τουσ εργαςτθριακοφσ χϊρουσ, τουσ χϊρουσ 
υγιεινισ και τουσ αποκθκευτικοφσ και κα επικαιροποιθκεί για τουσ γραφειακοφσ χϊρουσ και 
χϊρουσ διδαςκαλίασ εφόςον υπάρξουν νζα δεδομζνα.  
Η πλθρότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, περιλαμβάνει και τθν 
εκτίμθςθ του ποιοτικοφ και ποςοτικοφ προςδιοριςμοφ όλων των βλαπτικϊν παραγόντων ςτουσ 
οποίουσ εκτίκενται οι εργαηόμενοι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Επιςθμαίνεται, ότι οι 
κζςεισ ελζγχου των δοκιμϊν/ δειγματολθψιϊν και ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ ανά ζτοσ (π.χ. 
ποιότθτα πόςιμου νεροφ), δθλαδι οι ςτοχευμζνεσ μετριςεισ, κακορίηονται από τον Τεχνικό 
Αςφαλείασ και τον Ιατρό Εργαςίασ, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ελζγχονται πάντα ςε 
ςχζςθ με τισ Οριακζσ Τιμζσ Ζκκεςθσ με βάςθ τθν Εκνικι ι Κοινοτικι νομοκεςία και πρζπει να 
εμπεριζχονται ςτθν ςχετικι γραπτι εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

5. Η επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ, γραπτή εκτίμηςη του επαγγελματικοφ κινδφνου και θ 
ενίςχυςι τθσ με νζα δεδομζνα εφόςον αυτά προκφψουν (π.χ για τον COVID 19 και τισ 
μεταλλάξεισ του, κα παραδοκεί ςτον εργοδότθ - νόμιμο εκπρόςωπο του Ρανεπιςτθμίου), εισ 
διπλοφν, υπογεγραμμζνη από τον Ιατρό Εργαςίασ και/ ή τον Σεχνικό Αςφαλείασ ή ςε 
περίπτωςη Ε..Τ.Π.Π ή ΕΞ.Τ.Π.Π  από τον νόμιμο εκπρόςωπό τησ εντόσ 6μήνου από την 
υπογραφή ςφμβαςησ. 

 
Συμβατικι Υποχρζωςθ επίςθσ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ είναι θ επικαιροποίθςθ του 
προγράμματοσ Παρεμβάςεων - του Καθοριςμοφ των Οδεφςεων Διαφυγήσ - τησ Διαδικαςίασ 
Εκκζνωςησ -  του Καθοριςμοφ τησ Απαραίτητησ ήμανςησ και των Χώρων Καταφυγήσ, εφόςον 
αυτό ζχει υλοποιηθεί πλήρωσ με την προηγοφμενη ςφμβαςη, μετά από αποτίμηςη των 
αςκήςεων εκκζνωςησ.  
ε κάθε περίπτωςη, ο Σεχνικόσ αςφαλείασ ζχει την υποχρζωςη να εκπονήςει ολοκληρωμζνο 
ςχζδιο, ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν των οδεφςεων 
διαφυγισ ανά όροφο και ανά κτίριο, όπωσ αυτόσ κα προκφψει κατόπιν των αςκιςεων 
ετοιμότθτασ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του Τεχνικοφ Αςφαλείασ, είναι θ επικαιροποίθςθ 
των ςχεδιαγραμμάτων διαφυγισ (ESCAPEPLANS) ςε ψθφιακι μορφι (autocad) – εφόςον 
προκφψουν διαφοροποιιςεισ. Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ μελζτθ και θ ςφνταξθ Τεχνικισ 
Ζκκεςθσ, ςχετικά με τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ του Ρανεπιςτθμίου και τθν καταφυγι των 
εργαηομζνων του και των φοιτθτϊν ςε χϊρο κατάλλθλο οριςμζνο (βαςικό και αναπλθρωματικό) 
από τον Διμο Θεςςαλονίκθσ.  
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6. Ειδικά ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν και για τθν περίπτωςθ πολφ 
χαμθλϊν κερμοκραςιϊν ι/και ζντονων χιονοπτϊςεων. Τα ειδικά ςχζδια κα παραδοκοφν πριν τθν 
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
7. Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ κα πρζπει ανεπιφφλακτα να αποδεχτεί τον διοριςμό του ωσ Αρχθγοφ τθσ 

Ομάδασ Ρυροπροςταςίασ του Ρανεπιςτθμίου μασ, εφόςον το Ρανεπιςτιμιο το επικυμεί. Τα 
κακικοντα του Αρχθγοφ τθσ Ομάδασ Ρυροπροςταςίασ ορίηονται ςαφϊσ, ςτο άρκρο 7, του ΦΕΚ 
2434/Β/12-9-2014. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ αποδζχεται όλεσ τισ ςχετικζσ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον οριςμό του ωσ Αρχθγοφ τθσ Ομάδασ Ρυροπροςταςίασ 
(εφόςον οριςτεί). 

 
8. Ο Τεχνικόσ αςφαλείασ, ζχει υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει και ςτθν Κατάρτιςθ Σχεδίων Εκτάκτων 

Αναγκϊν για διάφορουσ κινδφνουσ (π.χ. Σειςμόσ, Ρυρκαγιά, τρομοκρατικι ενζργεια, πολφ 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, ζντονεσ χιονοπτϊςεισ) πάντα ςε ςυνεργαςία με τισ οριηόμενεσ από τον 
εργοδότθ (Ρανεπιςτιμιο) Ομάδεσ και να υποβοθκάει ςτον ςχεδιαςμό των αςκιςεων ετοιμότθτασ 
για τθν περίπτωςθ των διαφόρων κινδφνων. 

 
 

Πίνακασ του προςωπικοφ του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ 
Κατηγορία επικινδυνότητασ Γ′ 

 
 
 
ΚΤΡΙΑ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

 
 
 
ΤΝΟΛΟ 

 
ΔΕΠ 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

 
ΜΕΛΗ ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ,  ΕΣΕΠ 

Εγνατίασ 156 
Θεςςαλονίκθ 

 
200 

 
233 

 
72 

 
505 

 
 
 
 

Πίνακασ προςδιοριςμοφ ωρών απαςχόληςησ Σεχνικοφ Αςφαλείασ για δεκαεπτά (17) μήνεσ 
 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤ-
ΝΟΣΗΣΑ 

ΩΡΕ ΕΣΗΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ 

Ώρεσ ανά μήνα 
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΓΙΑ 17 ΜΗΝΕ 

505 Γ 0,4 
 

202 
 

16,833 286 

 
 

 


