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                                                                             Πύργος ,   4  /  2  /2013 

 
                                                                            κωδικός πρόσκλησης: 5/ Αρωγή – Δημιουργία Θέσεων                   

                                                                            Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων 

                                                                            Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η Αρωγή ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων :   
Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383977 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383957 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383958 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383974 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στη ΕΠΜΑΣ , παράρτημα εθνικής πινακοθήκης Ναυπλίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου" 

με κωδικό MIS 383773 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 
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Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος" με κωδικό MIS 383939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στην ΙΗ΄ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης." με κωδικό MIS 383959 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στην ΙΘ΄ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης." με κωδικό MIS 383956 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" με 

κωδικό MIS 383979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383769 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" καλεί υπεργολάβους / εξωτερικούς συνεργάτες, να υποβάλλουν προσφορά,  με τα προσόντα 

που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Αντικείμενο Έργου Ειδικότητα – Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία 

 

Ο τεχνικός ασφάλειας καλείται : 

 α) να συμβουλεύει σε περίπτωση προμήθειας 
µέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και 
διευθέτησης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας,  

β) να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών 
διαδικασιών και µμεθόδων εργασίας πριν από 
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την 
εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, 
ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
προϊσταμένους. 

γ) Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 

 

Επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών 
Ασφαλείας : 
Πτυχιούχοι A.Ε.I. Μηχανολόγος ή Μηχανικός 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός 
ή  Χημικός ή Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμήματος 
Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
Τμήματος ή Ενεργειακής Τεχνικής 
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση µε τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 
των επιχειρήσεων. (σύμφωνα με την Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 
ν.3850/2010) 



 

 1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο 
τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: α) να 
επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από 
πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής 
της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους, β) να 
επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων 
προστασίας, γ) να ερευνά τα αίτια των 
εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του 
και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή 
παρόµοιων ατυχηµάτων. 

 2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι 
στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να 
τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την 
αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους. 

 
 
 
Η προσφορά θα πρέπει να ανέρχεται έως του ποσού των 2.354,48€ πλέον ΦΠΑ. Μπορεί να αποσταλεί 
ταχυδρομικά ή/ και με τηλεομοιοτυπία. Το σύνολο των εργαζομένων θα είναι αρχικά 277 άτομα. 
Κριτήριο επιλογής του υπεργολάβου/συνεργάτη θα είναι η συμφερότερη προσφορά. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο – προσφορά στα γραφεία της Αρωγής ΑΜΚΕ 
Μιαούλη 3, 27100, Πύργος , υπόψη κ Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου έως τις   28  /   2  /2013. 
  


