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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    ΠΡΟ 
Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ  
Σαχ.Κϊδικασ : 52 100 Καςτοριά   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ 
Σθλζφωνο : 24673 50621   
Fax : 24673 50657  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ  
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Το Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 
1. τθν 131/31-07-2017 απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου  
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 άρκ. 118 
3. τθν αρικμ. 6372/4-08-2017 (ΑΔΑ: 7Δ84690ΒΥ-87Τ) ανάλθψθ υποχρζωςθσ και δζςμευςθ πίςτωςθσ 

(νομικι δζςμευςθ) 
 

προβαίνει ςε ζρευνα αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ. 
Προχπολογιςμόσ: 5.000,00 €  

Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 

Ρροςφορά μποροφν να υποβάλλουν οι ιδιϊτεσ Ιατροί Εργαςίασ ι εταιρίεσ Εξωτερικισ Υπθρεςίασ 
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.), ςφμφωνα με τισ εκνικζσ διατάξεισ( Ν.3850/2010), που 
λειτουργοφν και δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτο αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ και 
εφόςον πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου, ςφραγιςμζνο φάκελο, που 
κα αναγράφει τθ λζξθ “ΡΟΣΦΟΑ”, τα ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ που αφορά, κακϊσ 
επίςθσ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα και τθσ υπθρεςίασ που απευκφνεται.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρεισ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ : 

1) φραγιςμζνο φάκελο με τα κάτωκι δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ :  

α. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 ςτθν οποία: 

i) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

ii) Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ-αποςτολισ τθσ προςφοράσ, 

- ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ  
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- δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016  δθλαδι για ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και παιδικι εργαςία και άλλεσ 
μορφζσ εμπορίασ  

- είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 73 του 
Ν. 4412/2016   

- δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016  ι ανάλογεσ καταςτάςεισ 

- δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν τουσ ζχει 
επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ Υπουργικι 
απόφαςθ θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ 

- είναι εγγεγραμμζνοι ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο (προςδιορίηοντάσ τον ςαφϊσ όταν 
πρόκειται για ιατρό) ι ςτο οικείο Επιμελθτιριο (προςδιορίηοντάσ το ςαφϊσ όταν 
πρόκειται για εταιρία ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75  
του 73 του Ν. 4412/2016 

- πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθν πρόςκλθςθ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 75 του Ν. 4412/2016 

- αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου νόμου  

2) φραγιςμζνο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία κα ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υπό 
ανάκεςθ υπθρεςίεσ.  

3) φραγιςμζνο φάκελο οικονομικισ προςφοράσ, θ οποία κα ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
τιμι τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, κατά 
τθν τελευταία θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ (εφόςον υπάρχουν τιμζσ ςτο Π.Σ. και είναι 
ςυγκρίςιμεσ). Προςφορζσ με τιμι ανά είδοσ υψθλότερθ από τθν τιμι του παρατθρθτθρίου τιμϊν 
κα απορρίπτονται (Ν.3918/11 άρκρο 13 -Ν.4052/12, άρκρο 14, παρ. 7). 

 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει  τθν 5.09.2017,  θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11.00 μ.μ. (δεκτζσ 
κα γίνονται προςφορζσ ζωσ και τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν 
του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι, θ οποία και κα αξιολογιςει αυτζσ, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι.  

Το αποτζλεςμα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, οπότε και κα λθφκεί απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ. 

Πλθρωμι 
Η πλθρωµι κα γίνει µε τθν προςκόμιςθ των νοµίµων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωµι, εξιντα (60) θμζρεσ 
από τθν επόμενθ τθσ ζκδοςθσ του τιμολογίου. 
 
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι παρακάτω νόµιµεσ κρατιςεισ επί του ςυµβατικοφ τιµιµατοσ: 

i) Υπζρ τρίτων (άρκρο 3, Ν.3580/2007) : 2% 
ii) Υπζρ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  

           (Ν. 4013/11, Ν. 4072/2012, Ν.4146/13 & Ν. 4412/16 παρ. 7 άρκρο 375):                     0,06% 
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Επί του ποςοφ τθσ δεφτερθσ από τισ κρατιςεισ του προθγοφμενου εδαφίου επιβάλλεται τζλοσ 
χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3%, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου επί του 
τζλουσ χαρτοςιμου.  
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των υπθρεςιϊν παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ 
ειςοδιματοσ. 

 

 

 
Ο Διοικθτισ  

 
 
 
 

Αντωνιάδθσ Βαςίλειοσ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ). 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ζχουν 
ιδιϊτεσ ι εταιρείεσ Εξωτερικισ Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.), ςφμφωνα με 
τισ εκνικζσ διατάξεισ( Ν.3850/2010). Εφόςον οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. κα πρζπει 
να κατζχουν ςχετικι άδεια ςε ιςχφ, αντίγραφο τθσ οποίασ και κα κατατεκεί. 

2.  Μετά τθν ανακιρυξθ του προςωρινοφ μειοδότθ, ο ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα 
δικαιολογθτικά  που κα απαιτθκοφν από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, που κα ελζγξει 
και κα επικυρϊςει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν το αναγκαίο 
άρτιο εκπαιδευμζνο προςωπικό με όλα τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ. 

4. ΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ 
i) Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, 
   όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. 
ii). Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον παρόντα 
   κϊδικα, ζχουν δικαίωµα να αςκοφν: 
   α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυµβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 
   ιατροφ εργαςίασ µε επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ 
   επί επτά τουλάχιςτον ζτθ. 
   β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν 
   ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ. 
iii). Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ,  Οικονοµικϊν και  
   Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο χρόνοσ και κάκε 
   άλλθ αναγκαία λεπτοµζρεια για τθν εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των αναγκαίων προςόντων 
   για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ από ιατροφσ των 
   περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφµενθσ παραγράφου, κακϊσ και για τθν άςκθςθ αυτισ ζωσ τθν 
   ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ του ωσ άνω τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ 
   τθσ εργαςίασ. 
iv). Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ του Νοςοκοµείου. 
 

5 Εφόςον ο ανάδοχοσ είναι εταιρία Εξωτερικισ υπθρεςίασ προςταςίασ και πρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 
κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, αντίγραφο του οποίου κα πρζπει να 
κατακζςει. 

6 Η κατανομι των ωρϊν απαςχόλθςθσ και του χρονοδιαγράμματοσ τθσ παρουςίασ ςτον χϊρο 
του Νοςοκομείου με ζδρα τθν Καςτοριά και ςτο ΚΕΦΙΑΡ του Ιατροφ Εργαςίασ κα κακοριςτοφν 
ςτθ ςφμβαςθ και με γνϊμονα πάντα τθν πλιρθ τιρθςθ του προγράμματοσ των ςυνολικϊν 
ωρϊν που αναφζρονται παρακάτω και τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Νοςοκομείου και 
ΚΕΦΙΑΡ 
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Α. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
1. Ο γιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυµβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηόµενουσ και 
ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά µε τα µζτρα που πρζπει να λαµβάνονται  για 
τθ ςωµατικι και ψυχικι υγεία των εργαηοµζνων. Ο γιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί τισ γραπτζσ  
υποδείξεισ ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να 
λαµβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο. 
2. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυµβουλεφει ςε κζµατα ςχεδιαςµοφ, προγραµµατιςµοφ, τροποποίθςθσ τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ 
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηοµζνων. 
3. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυµβουλεφει ςε κζµατα λιψθσ µζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και 
χριςθ υλϊν και προµικειασ µζςων εξοπλιςµοφ. 
4. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυµβουλεφει ςε κζµατα 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. 
5. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυµβουλεφει ςε κζµατα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 
6. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυµβουλεφει ςε κζµατα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για 
λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι µόνιµα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ µειονεκτοφντων ατόµων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία, ακόµα και µε υπόδειξθ αναµόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 
7. Ο γιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιµοποιείται για να επαλθκεφει τθ δικαιολογθµζνθ ι 
µθ,  λόγω νόςου, απουςία του εργαηοµζνου. 
 
 
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 
 
1. Ο γιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηοµζνων ςχετικό µε τθ κζςθ εργαςίασ 
τουσ, µετά τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο 
κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ, φςτερα από αίτθµα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ 
των εργαηοµζνων, όταν αυτό 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. 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 µζςων 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 εργαηόµενουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν 
εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 
ε. Ραρζχει 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 γιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
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4. Ο γιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει µζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, αςκζνειεσ των 
εργαηόµενων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 
5. Ο γιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθµερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόµενουσ 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. Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον 
εργοδότθ και τουσ εργαηόµενουσ. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότθ, για κζµατα τθσ αρµοδιότθτάσ 
του, δεν µπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφµβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του 
γιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι αιτιολογθµζνθ. 
8. Ο γιατρόσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, 
ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δε διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδοµι, ζχει 
υποχρζωςθ να παραπζµπει τουσ εργαηόµενουσ 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 γιατρόσ εργαςίασ λαµβάνει γνϊςθ των αποτελεςµάτων των 
παραπάνω εξετάςεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρµογι τθσ 
παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ. 
9. Για κάκε εργαηόµενο, ο γιατρόσ 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 εργαηόµενου οι υγειονοµικοί επικεωρθτζσ τθσ αρµόδιασ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι γιατροί 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 
εργαηόµενου, 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», άρκρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλζον ιατρικά δεδοµζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, µε 
επιµζλεια του ίδιου του εργαηόµενου, προκειµζνου να αποτελζςουν αντικείµενο επεξεργαςίασ, µόνο 
εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: 
    α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ 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 των δικαιωµάτων του εργαηόµενου 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» αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ  
εφαρµόηεται το άρκρο 23 του Ν.2472/1997. 
 
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 Επιτροπισ Υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι τον  εκπρόςωπο 
των εργαηοµζνων. 
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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. 
  
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ  ΕΞ.Τ.Π.Π.) 
1. 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 που υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. 
2. 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 ∆ιεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικι Αςφάλιςθσ, το πρϊτο 
δεκαπενκιµερο κάκε εξαµινου. Επίςθσ, ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία 
υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι ∆ιεφκυνςθ, το πρϊτο δίµθνο κάκε ζτουσ. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαµβάνει θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κατά κανζνα τρόπο δε  µεταφζρονται 
ςε εργαηόµενουσ που απαςχολεί. 
6. Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειµζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφάλειασ και του 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 αυτό και για κακεµία από τισ 
επιχειριςεισ µε τισ οποίεσ ςυµβάλλονται. 
7.Πταν οι επιχειριςεισ µε τισ οποίεσ ςυµβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δε διακζτουν τα απαιτοφµενα µζςα ι 
εξοπλιςµό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ, όπωσ για διενζργεια µετριςεων, εξετάςεων 
κλπ, οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. µποροφν να διακζτουν δικά τουσ µζςα ι εξοπλιςµό. Στθν  περίπτωςθ αυτι γίνεται 
αναφορά ςτθ ςχετικι µεταξφ τουσ ςφµβαςθ. 
8. Για τθν αποτελεςµατικότερθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και ςε περίπτωςθ ΕΞΥΡΡ, θ  ςυµµετζχουςα 
εταιρεία υποχρεοφται, επί ποινισ απόρριψθσ, να διακζςει ζνα µόνο και  ςυγκεκριµζνο άτοµο για τα 
κακικοντα του Ιατροφ Εργαςίασ του οποίου τα ςτοιχεία (όνοµα, βιογραφικό κλπ) κα πρζπει να 
κατατεκοφν µαηί µε τθν προςφορά. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ – ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ    
Αϋ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ     

Βϋ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ     

Γϋ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
ΕΙΔΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
Ρροςωπικό που 
εργάηεται ςε: 
1. Α

Ακτινολογικό 
Εργαςτιριο 

2. Χ
Χειρουργεία 
(Γενικά, Ω..Λ.,  
Ορκοπεδικά) 

3. Σ
Συλλογι 
επικίνδυνων 
Νοςοκομειακϊν 
Αποβλιτων 
 

 
Ρροςωπικό που εργάηεται 
ςε: 

1. Μ
Μικροβιολογικό 

2. Β
Βιοχθμικό 

3. Κ
Κακαριότθτα 
εξωτερικϊν 
επιφανειϊν κτιρίων 

4. Τ
Τεχνικι Υπθρεςία 
 

 
 
Υπόλοιπο 
προςωπικό που 
εργάηεται ςε κζςεισ 
εργαςίασ εκτόσ των 
αναφερομζνων ςτισ 
προθγοφμενεσ 2 
ςτιλεσ 
 

 

Ιατρικό 22 3    18 43 

Νοςθλευτικό 19 6    123         148 

Ραραϊατρικό 9 15     10 34 

Λοιπό 
Επιςτθμονικό 

0 0    5  5 

Τεχνικό 0 14     0 14 

Διοικθτικό 0 0   42 42 

Βοθκθτικό 8 0    12  12 

    ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

58 38  210 306 

Ϊρεσ ετιςιασ 
απαςχόλ. Γ.Ε. 
ανά 
εργαηόμενο 

0,8 0,6 0,4 

Σφμφωνα με 
το άρκρο 21 

του Ν. 
3850/2010 

φνολο ωρϊν 
ετιςιασ 
απαςχόλ. Γ.Ε. 
ανά κατθγορία 

46 23 84 153 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 153 

 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΙ0Ζ4690ΒΥ-7ΑΞ




		2017-08-10T08:11:15+0300
	Athens




