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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (37/20)
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, έρνληαο ππφςε, ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ ηνπ λ.
3861/2010 (Α′ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη
άιιεο δηαηάμεηο», ηνπ λ. 4013/2011 (Α′ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ….», ηνπ λ.
4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηνπ λ. 4412/2016 (Α′ 147) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη, 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, ηνπ π.δ. 294/1988 (Α′ 138)
«Διάρηζηνο 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)
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/654/ΔΟΚ», 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/ΔΟΚ &
91/383/ΔΟΚ», 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. 216/6.4.2020 απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηεο
ππ’ αξηζκ. 3829/8.4.2020 απφθαζεο έγθξηζεο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ γηα ην επφκελν
νηθνλνκηθφ έηνο (2021) απφ ηνλ Πξχηαλε θαη ηεο ππ’ αξηζ. 53/25.06.2020 απφθαζεο ηνπ
Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ πεξί επαλαπξνθήξπμεο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο, 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 ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ζην πνζφ ησλ
€5.645,16 + €1.354,83 (Φ.Π.Α. 24%) = €7.000,00 (CPV: 71317210-8) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ
0412 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2020 θαη 2021.
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ (ή λα απνζηαινχλ κε courier) ζε δύο αληίηππα (έλα
πξσηφηππν θη έλα αληίγξαθν) ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηία

156, 2νο φξνθνο θηεξίνπ Γηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 07.07.2020, ημέπα Σπίηη και ώπα
11:00 π.μ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ωο ηφπνο παξνρήο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ νξίδεηαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.
Γηθαίσκα 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 Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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 «Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο» (ΔΞ.Τ.Π.Π.). Οη
ΔΞ.Τ.Π.Π. αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Οη ΔΞ.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 πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ζα πξέπεη επίζεο λα
πξνζθνκίζνπλ:
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θςζικά ππόζυπα νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηφζν για τα ίδια φζν 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.
γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα) 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 πξνζψπνπ, ε Τ.Γ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί
εθ κέξνπο ηνπ νόμιμος εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ηο απμοδίυρ
εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να 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. πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ην
ΓΔΜΖ).
Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (α-β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο. Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.

Ππόζθεηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ για ηον Σεσνικό Αζθαλείαρ:
i. Αληίγξαθν πηπρίνπ πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο
(Α.Δ.Η.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηκήκαηνο Μεραληθψλ –
Μεραλνιφγσλ ή Ζιεθηξνιφγσλ - Μεραλνιφγσλ ή Υεκηθψλ –Μεραληθψλ θαη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.),
ή
ii. Αληίγξαθν πηπρίνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Η.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ή πηπρίν
ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.)
Απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ππνινγίδεηαη ε πξνβιεπφκελε πξνυπεξεζία, ε νπνία
πξέπεη λα είλαη: α) ηνπιάρηζηνλ 2εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο i θαη β) ηνπιάρηζηνλ
5εηήο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο ii.
Δπηζεκαίλεηαη 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 Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξναλαθεξφκελε πξνυπεξεζία κεηψλεηαη σο εμήο:
α) θαηά 1 έηνο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο i θαη
β) θαηά 3 έηε γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο ii.
Ππόζθεηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ειδικά για ηιρ ΔΞ.Τ.Π.Π.:
-Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ζε ηζρχ.
-Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 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.
-Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο πνπ ζα πξνηαζεί φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο εθ κέξνπο ηεο ΔΞΤΠΠ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νξγαληζκψλ 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. Ζ
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.
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.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά 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 Δπηηξνπήο Παξαιαβήο κεηά 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 Ε΄, ππνπαξάγξαθν Ε5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
4152/2013.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε.

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε δίλνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα 2310891284 θαη 2310891233.
Δπίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΖΜΓΖ, θαζψο θαη κέζσ
ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε δηεχζπλζε www.uom.gr/supplies.
Ζ ΑΝΣΗΠΡΤΣΑΝΖ
ΔΤΓΔΝΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Ζ 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):

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Ο – Ζ Όλνκα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Δπψλπκν:

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

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 ΓΔΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE
L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο
15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215).
ζη) Βεβαηψλσ φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα ηελ νπνία έιαβα γλψζε θαη
απνδέρνκαη,
δ) Γελ έρσ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν,
ε) Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηεο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
ζ) Απαζσολώ / Γεν απαζσολώ πποζυπικό.
Ζκεξνκελία:
……….20……
Ο – Ζ Γει.
(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. Δάλ 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.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζην Παλεπηζηήκην (ζηνλ Πξχηαλε θαη ζε Τπεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο)
ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ηηο
γξαπηέο ππνδείμεηο ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε
εξγαζίαο. Σν Παλεπηζηήκην δειαδή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, νη Τπεξεζίεο θαζψο θαη
κεκνλσκέλα άηνκα (εθφζνλ νη παξαηεξήζεηο αλαθέξνληαη ζε απηέο/απηά), έσοςν ςποσπέυζη λα
ιακβάλνπλ γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν κεηά απφ
ζρεηηθή γξαπηή ελεκέξσζή ηνπο απφ ην Σερληθφ Αζθαιείαο,.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ
θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο,
θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ πξηλ απφ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά (εγγξάθσο) ηνπο αξκφδηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
ΔΠΙΒΛΔΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζην Παλεπηζηήκην νπνηαδήπνηε παξάιεηςε
ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ
εθαξκνγή ηνπο.
 Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
 Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ.
 Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε
εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.
ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε:
 Να κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζην Παλεπηζηήκην λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο.
 Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο.
 Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ην Παλεπηζηήκην θαη
άιισλ θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθνχ αζθαιείαο.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ην Παλεπηζηήκην δειαδή κε
Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Πξχηαλε, Τπεξεζίεο θηι., γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ
κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ
αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δειαδή ζηνλ
Πξχηαλε.
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ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
α. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ γηαηξφ εξγαζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.
β. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. (Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ) ή ηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ.
γ. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα
ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα.
δ. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο
ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηεο θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ
Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.
Γ. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π.
 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ γηα ην Παλεπηζηήκην θάθειν. ηνπο θαθέινπο
θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
Παλεπηζηήκην. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα
βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην Παλεπηζηήκην.
 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο κε ην ρξφλν
απαζρφιεζήο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ
αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην πξψην
δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία
ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο.
 Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά ηφζν
ηελ ίδηα φζν θαη ηελ αλαζέηνπζα κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη.
 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θάζε
ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε.
 Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε
κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί.
 Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο, πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ
αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ.
 Δάλ ην Παλεπηζηήκην δελ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π., φπσο γηα δηελέξγεηα κεηξήζεσλ θ.ιπ., νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα
δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ.
Δ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
 Ζ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο,
ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.
 Καηά ηα ινηπά νη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3850/2010 φπσο ηζρχεη.
Σ. ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΩΝ
1. Ο ηερληθφο αζθαιείαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην Παλεπηζηήκην «Διδικό Βιβλίο Αηςσημάηυν»
ην νπνίν ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ απηφλ κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ή απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο εθφζνλ ππήξμε θάπνην αηχρεκα θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα αίηηα,
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηνπ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή
επαλάιεςεο παξφκνησλ ζπκβάλησλ.
2. Ο ηερληθφο αζθαιείαο ζα δηαηεξεί «καηάλογο ηυν επγαηικών αηςσημάηυν» πνπ είραλ σο
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ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ,
κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ ηδίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ. Σφζν θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο φζν θαη κεηά, ην «Δηδηθφ Βηβιίν Αηπρεκάησλ» θαη ν «θαηάινγνο ησλ
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ» ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ νπνία θαη ζα
παξαδίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ζρεηηθή αλαθνξά.
3. Δπίζηρ ν αλάδνρνο θάζε ππεξεζίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ εκπόνηζη γπαπηήρ εκηίμηζηρ
επαγγελμαηικού κινδύνος ή ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο (ζε πεξίπησζε πνπ απηή
παξαδνζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν Σερληθφ Αζθαιείαο ή ζηελ ελίζρπζή ηεο κε λέα δεδνκέλα εθφζνλ
απηά πξνθχςνπλ (άξζξν 42 παξ. 8 θαη άξζξν 43 παξ. 1, 3-8 λ. 3850/2010 (ΦΔΚ Α΄84), ε νπνία
ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ, εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ σο άλσ πξνυπνινγηζκνχ θαη ρσξίο επηπιένλ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Παλεπηζηήκην.
Ζ γπαπηή εκηίμηζη ηος επαγγελμαηικού κινδύνος (πνπ ζα εθπνλείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ηαηξφ εξγαζίαο). γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 4 θάζεηο
(α, β, γ):
α) Καηαγπαθή ηυν ζηοισείυν για ηο πποζυπικό, για ηιρ εγκαηαζηάζειρ και ηιρ ςποδομέρ ηος
Πανεπιζηημίος και Αναγνώπιζη κινδύνυν
 Πεξηγξαθή/θαηαγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.
 Αλάιπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ ππνδνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ/ ησλ εξγαζηψλ πνπ επηηεινχληαη
ζε απηφ θαη ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ.
 Αλάιπζε αηπρεκάησλ πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζρεηηθή ηαμηλφκεζε θαη ησλ
αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αξρεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
 Αξηζκφο Δπαγγεικαηηθψλ Αζζελεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ.
 Καηαγξαθή κέηξσλ εθπαίδεπζεο Δξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (π.ρ.
ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο,
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ή αιιαγή εμνπιηζκνχ εξγαζίαο/ εηζαγσγή λέαο
ηερλνινγίαο, πξαγκαηνπνίεζε ή κε αζθήζεσλ δηαθπγήο θαη δηάζσζεο, αζθήζεσλ
ππξαζθάιεηαο)
 Καηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ηηο Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ ζηαηηθή επάξθεηα, θσηηζκφο, ππξαζθάιεηα, ειεθηξηθφ ξεχκα
θηι).
 Καηαγξαθή θαη αλαγλψξηζε θηλδχλσλ κε δνκηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. θίλδπλνο πηψζεο)
 Καηαγξαθή κεραλεκάησλ- εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλαγλψξηζε ζρεηηθψλ
θηλδχλσλ.
 Κίλδπλνο έθζεζεο ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο (θπζηθνχο, ρεκηθνχο, βηνινγηθνχο), θηλδχλνπο απφ
νξγάλσζε εξγαζίαο, θηλδχλνπο έθξεμεο-ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο, πιεκκχξαο θηι.
β) Δκηίμηζη ηυν Κινδύνυν Έκθεζηρ
Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζα δηεμαρζεί μερσξηζηά γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. Κάζε ζέζε εξγαζίαο, ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα ζεκεησζεί απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ςεθηαθά επάλσ
ζηηο θαηφςεηο ησλ ρψξσλ (ζα δνζνχλ θαηφςεηο ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ
Έξγσλ). Γηα θάζε ρψξν θαη θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα αλαγλσξηζηεί ν πηζαλφο θίλδπλνο, ε
ζνβαξφηεηά ηνπ, ε δηάξθεηα έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ.
Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία νη νπνίνη
είλαη ινγηθά πξνβιέςηκνη θαη φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο εμεηάδνληαο :
--ηα κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ,
--ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ θηηξηαθή δνκή (δηάδξνκνη, ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, απνκνλσκέλεο
ζέζεηο εξγαζίαο θ.ιπ),
--ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο,
8

--ηελ ππξαζθάιεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο,
--ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ (αεξνζπκπηεζηέο θιπ ),
--ηελ αζθάιεηα απφ ειεθηξνινγηθήο πιεπξάο,
--άιιεο δξαζηεξηφηεηεο,
--δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην άγρνο ή ζηελ έληαζε θαηά ηελ εξγαζία,
νξγαλσηηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ θαη παξάιιειε θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ
αζθαιείαο,
--εθηίκεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ.
Ζ πιεξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ, πεξηιακβάλεη θαη ηελ
εθηίκεζε ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ φισλ ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο
νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ απφθαζε ζρεηηθά κε
ηηο ζέζεηο ειέγρνπ ησλ δνθηκψλ/ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ αλά έηνο (π.ρ.
πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ), δειαδή νη ζηνρεπκέλεο κεηξήζεηο, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σερληθφ
Αζθαιείαο θαη ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ απηνχ, θαζψο θαη ηα βηνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο κέζσ πεξηνδηθψλ
πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
ειέγρνληαη πάληα ζε ζρέζε κε ηηο Οξηαθέο Σηκέο Έθζεζεο κε βάζε ηελ Δζληθή ή Κνηλνηηθή
λνκνζεζία θαη πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζηελ ζρεηηθή γξαπηή εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ πνπ ζα παξαδνζεί.
γ) Αξιολόγηζη ζηοισείυν, ζςμπεπάζμαηα –Πποηάζειρ Μέηπυν Πποζηαζίαρ και Ππόλητηρ
Σα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο αλά
ρψξν:
--ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (ζήκαλζε ρψξνπ εξγαζίαο, δηάηαμε κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ, δηάδξνκνη
θπθινθνξίαο αλζξψπσλ θαη νρεκάησλ, έμνδνη θηλδχλνπ)
--ηα είδε / πιηθά πνπ απνζεθεχνληαη (θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, απαηηνχκελα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο)
--ηηο κεραλέο θαη ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ (πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο)
--ηελ ππνδνκή ζε ζέκαηα πγηεηλήο ( ρψξνη πγηεηλήο, ρψξνη αλάπαπζεο, πξψηεο βνήζεηεο)
--ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ρψξνη θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη πξνδηαγξαθέο
απηψλ)
--ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηε λνκνζεζία πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
απνδεηθλχνληαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο, φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε φινη νη ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
παξάγνληεο θαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
--ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο ππξθαγηά, ζεηζκφο,
αηχρεκα θ.ιπ.
Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε ρψξν θαη θάζε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζα έρεη αλαγλσξηζηεί ν πηζαλφο θίλδπλνο
ζα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο.
Ζ γπαπηή εκηίμηζη ηος επαγγελμαηικού κινδύνος (ιαηπόρ επγαζίαρ, ηεσνικόρ αζθαλείαρ ή
ΔΞΤΠΠ) ή ε επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο (ζε πεξίπησζε πνπ απηή παξαδνζεί απφ ηνλ
πξνεγνχκελν Σερληθφ Αζθαιείαο/Ηαηξφ Δξγαζίαο) ή ζηελ ελίζρπζή ηεο κε λέα δεδνκέλα εθφζνλ
απηά πξνθχςνπλ π.ρ. γηα ηνλ COVID 19, ζα παξαδνζεί ζηνλ εξγνδφηε (λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ), εηο δηπινχλ, ςπογεγπαμμένη από ηον Ηαηπό Δπγαζίαρ και ηον Σεσνικό
Αζθαλείαρ ή ζε πεπίπηυζη Δ..Τ.Π.Π ή ΔΞ.Τ.Π.Π από ηον νόμιμο εκππόζυπό ηηρ μέζα ζηο
1ο εξάμηνο από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ.
πκβαηηθή Τπνρξέσζε επίζεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Παπεμβάζευν- ηος Καθοπιζμού ηυν Οδεύζευν Γιαθςγήρ- ηηρ Γιαδικαζίαρ Δκκένυζηρ- ηος
Καθοπιζμού ηηρ Απαπαίηηηηρ ήμανζηρ και ηυν Υώπυν Καηαθςγήρ, εθόζον αςηό έσει
ςλοποιηθεί πλήπυρ με ηην πποηγούμενη ζύμβαζη, μεηά από αποηίμηζη ηυν αζκήζευν
9

εκκένυζηρ.
ε κάθε πεπίπηυζη, ο ηεσνικόρ αζθαλείαρ έσει ηην ςποσπέυζη να εκπονήζει ολοκληπυμένο
ζσέδιο παπεμβάζευν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ησλ
νδεχζεσλ δηαθπγήο αλά φξνθν θαη αλά θηίξην φπσο απηφο ζα πξνθχςεη θαηφπηλ ησλ αζθήζεσλ
εηνηκφηεηαο. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο, είλαη ε παξάδνζε ή ε
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδηαγξακκάησλ δηαθπγήο (ESCAPE PLANS) ζε ςεθηαθή κνξθή (autocad),
γηα φινπο ηνπο νξφθνπο ζηα νπνία ζα ζεκεηψλνληαη νη νδεχζεηο δηαθπγήο (κε δηαθξηηφ ρξψκα), νη
ηαζκνί πξψησλ βνεζεηψλ, ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο, ην θιηκαθνζηάζην εμφδνπ, ην/ηα κπνπηφλ
ζπλαγεξκνχ (εθφζνλ ππάξρεη/νπλ), νη ππξνζβεζηήξεο, νη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, ν ππξνζβεζηηθφο
εμνπιηζκφο θαη ελ γέλεη φιε ε απαξαίηεηε ζήκαλζε θηι. Παξάιιεια, ζηα ζρεδηαγξάκκαηα
δηαθπγήο ζα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ θσηηά θαη γηα ηελ
εθθέλσζε θαζψο θαη ζρεηηθφ ππφκλεκα.
Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ζα παξάζρεη ςεθηαθά αξρεία (θαηφςεηο) φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Ο Σερληθφο Αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηα αλσηέξσ ηφζν ζε ςεθηαθή
κνξθή (autocad) φζν θαη ζε θαηάιιειε κνξθή πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκα γηα εθηχπσζε (ηα
ζρεδηαγξάκκαηα δηαθπγήο) ζε πηλαθίδεο ζήκαλζεο. Δπίζεο, αλά θηίξην, ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα
πξέπεη λα νξίζεη (εθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί) ή λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία εθθέλσζεο κεηά
απφ ηελ δηελέξγεηα ζρεηηθψλ αζθήζεσλ εθθέλσζεο θαη λα θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ηεο
απαξαίηεηεο ζήκαλζεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ή λα επηθαηξνπνηήζεη ηνπο
πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο θαηαθπγήο (βαζηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο) γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ πάληα ζε ζρέζε θαη κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.
4.

Δηδηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη γηα ηα άηνκα ΑΜΔΑ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θαη κε
ηε Μνλάδα Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

5.

Ο ηερληθφο αζθαιείαο ζα πξέπεη αλεπηθχιαθηα λα απνδερηεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο Αξρεγνχ ηεο
Οκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο, εθφζνλ ην Παλεπηζηήκην ην επηζπκεί. Σα
θαζήθνληα ηνπ Αξρεγνχ ηεο Οκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο νξίδνληαη ζαθψο, ζην άξζξν 7, ηνπ ΦΔΚ
2434/Β/12-9-2014. ε θάζε πεξίπησζε, ν Σερληθφο Αζθαιείαο απνδέρεηαη φιεο ηηο ζρεηηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ σο Αξρεγνχ ηεο Οκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο
(εθφζνλ νξηζηεί).

6.

Ο ηερληθφο αζθαιείαο, έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ Καηάξηηζε ρεδίσλ Δθηάθησλ
Αλαγθψλ γηα δηάθνξνπο θηλδχλνπο (π.ρ. εηζκφο, Ππξθαγηά, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα) πάληα ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο νξηδφκελεο απφ ηνλ εξγνδφηε (Παλεπηζηήκην) Οκάδεο θαη λα ππνβνεζάεη ζηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ.
Πίνακαρ ηος πποζυπικού ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ
Καηηγοπία επικινδςνόηηηαρ Γ′
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
ΚΤΡΗΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΓΔΠ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

ΜΔΛΖ
ΔΔΠ,ΔΓΗΠ,
ΔΣΔΠ

Δγλαηίαο 156
Θεζζαινλίθε

198

250

74
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ΤΝΟΛΟ

522

Πίνακαρ πποζδιοπιζμού υπών απαζσόληζηρ Σεσνικού Αζθαλείαρ για ένα (1) έηορ
ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ

ΩΡΔ ΔΣΖΗΑ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΑΝΑ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ

522

Γ

0,4

209
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