ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ο Ανάδοχοσ ι οι Ανάδοχοι κα πρζπει να διακζςουν ςτο Νοςοκομείο (καλοφμενο πλζον
«Εργοδότθσ») ζναν (1) Τεχνικό Αςφάλειασ και/ι ζναν (1) Ιατρό Εργαςίασ. Οι ανωτζρω κα
καλφψουν τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου που ανζρχεται ςε 300 άτομα.
Αναλυτικά:
Κατηγορία Α΄ , 16 άτομα
Κατηγορία Β΄, 21 άτομα
Κατηγορία Γ΄, 263 άτομα
Σφνολο Ωρϊν Τεχνικοφ Αςφάλειασ: 213,7
Σφνολο Ωρϊν Ιατροφ Εργαςίασ: 130,6
Τα προςόντα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ και του Ιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι
ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει.
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.
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ
Α.1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
1. Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν τουσ
εισ διπλοφν.
2. Ειδικότερα ο τεχνικόσ αςφάλειασ:
α) 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,
β) 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 τουσ αρμόδιουσ
προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ.
Α.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
1. Για τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ:
α) να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ υγείασ και αςφάλειασ των
εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων υγείασ και
αςφάλειασ, να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ,
β) να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα
αποτελζςματα των ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων
ατυχθμάτων,

δ) να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ
ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων.
2. Για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει
υποχρζωςθ:
α) να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ 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,
β) να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των
εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ.
3. Η άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ςε αυτόν από
τον εργοδότθ και άλλων κακθκόντων, πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του
ωσ τεχνικοφ αςφάλειασ.
4. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι
ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, 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.
5. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο.
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
Β.1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ
εργαηομζνουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που
πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ γραπτζσ
υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14 του Ν.
3850/2010. Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που
καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα:
α) ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ,
καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων,
β) λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων
εξοπλιςμοφ,
γ) 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,
δ) οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν,
ε) αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι
μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία, ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ.
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το
δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου.

Β.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ
εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε

περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ
Ε.Υ.Α.Ε., όταν τοφτο 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.
2. Ο ιατρόσ εργαςίασ 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 μζτρων 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 εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν
εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ,
ε) παρζχει 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.
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο.
4. Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ
αςκζνειεσ των εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία.
5. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ για
οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία.
6. Η 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.
7. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 15 του Ν. 3850/2010 ζχει εφαρμογι και για τον ιατρό
εργαςίασ.
8. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του
εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει
τθν κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για
ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε
ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., ι 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 και αξιολογεί τα αποτελζςματα
των παραπάνω εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ
παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ.
9. 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
εργαηομζνου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι
ιατροί 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.

10. Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ
κινδφνου του εργαηομζνου, 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 εργαηομζνου 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 δικαιωμάτων του εργαηομζνου και αντίςτοιχθ
απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν.
11. 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» (ΦΕΚ 50/Αϋ) αντίςτοιχα.
Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του ν.
2472/1997.
12. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Σ.Υ.Α.Ε. και δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν
τιρθςθ και το περιεχόμενο του ατομικοφ βιβλιαρίου επαγγελματικοφ κινδφνου, τθ ςυλλογι
και επεξεργαςία επιπλζον δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και επιμζλεια του εργαηομζνου,
τθν επιβολι των κυρϊςεων τθσ παραγράφου 11 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για
τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ.
Γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων
εργαςίασ.
2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των
εργαηομζνων.
3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ 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 ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ
αςφάλειασ ι του γιατροφ 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.
Δ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.)
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ
Εργαςίασ, 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 αυτόν και για κακεμία
από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται.
Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα
απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ
διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα
ι εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθ γραπτι ςφμβαςθ.

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία
ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ,
μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να
καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί θ
επιχείρθςθ.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ
εργαςίασ με το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, 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.
Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν και τα άτομα εκτόσ
των επιχειριςεων που αναλαμβάνουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ.
Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά
τόςο τθν ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ
κάκε ςτοιχείο που τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ
υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ.

H EΠΗΣΡΟΠΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ
ΣΕΗΑΣΕΗΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ

