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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &         ΠΡΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Ακαδημίας 22, τκ 106 71  
Πληροφορίες : Μπίντζα Νίκη
Τηλ/Fax : 2103729506/-791
Email: mpintza@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’αρ.πρωτ. 330404/27-09-21 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009286799, ΦΠΥ 63/21 ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 139978) Διακήρυξης του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την παροχή υπηρεσιών 1) Ιατρού Εργασίας  
και 2) Τεχνικού Ασφαλείας,   για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-
ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους».

 Σε απάντηση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν για τον εν θέματι διαγωνισμό, διευκρινίζονται τα 

εξής: 

Ερώτημα 1: 

Δυνατότητα συμμετοχής της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού για το Τμήμα Β’

Απάντηση 1: 

Έχουν επιλεγεί να συμπεριληφθούν στη διακήρυξη οι ειδικότητες που εξυπηρετούν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των εγκαταστάσεων του Οργανισμού. Σε αυτές τις ειδικότητες δεν 

συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού.

Ερώτημα 2: 

Εργαζόμενοι ανά κατηγορία επικινδυνότητας και ανά εγκατάσταση – Δραστηριότητα εργαζομένων 

ανά εγκατάσταση – Ώρες απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας ανά εγκατάσταση

Απάντηση 2  

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον e-ΕΦΚΑ είναι διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι. Οι 

διοικητικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε εργασίες γραφείου και οι τεχνικοί (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, 

υδραυλικοί, σιδηρουργοί, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π) σε εργασίες συντήρησης των κτιριακών υποδομών 
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(ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κλιματιστικών split, υδραυλικές 

εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις θέρμανσης, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π). 

Σχετικά με τις ώρες απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας, αυτές 

υπολογίζονται όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, ήτοι στην Κατηγορία Γ΄, 

τόσο για τον Ιατρό Εργασίας όσο και για τον Τεχνικό Ασφαλείας 0,4 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο, 

ενώ για τους περί τους 100 τεχνικούς υπαλλήλους που ευρίσκονται στην εγκατάσταση του e-ΕΦΚΑ 

της οδού Ιπποκράτους 19, λαμβάνεται υπ’ όψιν η Κατηγορία Β΄, ήτοι με ώρες ετήσιας απασχόλησης 

2,5 του Τεχνικού Ασφαλείας και 0,6 του Ιατρού Εργασίας ανά εργαζόμενο. Κατά τα λοιπά η κατανομή 

των ωρών εννοείται αναλογικά με το πλήθος των εργαζομένων ανά εγκατάσταση.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του πλήθους των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεων δεν είναι 

στατικά, δηλαδή υπόκεινται σε μεταβολές και θα οριστικοποιηθούν κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Ενδεικτικά, την παρούσα χρονική στιγμή ισχύουν τα εξής: Η Κεντρική Υπηρεσία του e-

ΕΦΚΑ και η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ στεγάζονται σε 24 κτίρια του Δήμου Αθηναίων,  1 

κτίριο στο Χαλάνδρι, 1 κτίριο στην Καλλιθέα και 1 κτίριο στον Πειραιά με ελάχιστο 9 και μέγιστο 205 

άτομα προσωπικό.

               H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Γ. Γεωργαντζά  
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