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 ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΕΔΡΑ Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) CPV 85147000-1 Υγειονομικές Υπηρεσίες στο χώρο 
εργασίας (Ιατρός Εργασίας)
CPV 71317210-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Ιατρός Εργασίας)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Τεχνικός Ασφαλείας)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.

6.400,00€ με ΦΠΑ (5.161,29€ χωρίς ΦΠΑ)
5.000,00€ με ΦΠΑ (4.032,26€ χωρίς ΦΠΑ)
11.400,00€ με ΦΠΑ (9.193,55€ χωρίς ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2021, ΚΑΕ: 
0419

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

27-9-2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:30 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28-9-2021  Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00 π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την 150/27-08-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την  υπ’  αριθμ. 9163/14-09-2021 (ΑΔΑ:  9Α0Δ4690ΒΥ-9Ο0) απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης

προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση  υπηρεσιών  ιατρού  εργασίας  &  τεχνικού
ασφαλείας του Γ. Ν. Καστοριάς από το ΠΠΔΕ 2021.

http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα:
Τμήμα  1: CPV  85147000-1  -  Υγειονομικές  Υπηρεσίες  στο  χώρο  εργασίας  (Ανάθεση  υπηρεσιών  ιατρού
εργασίας), εκτιμώμενης αξίας 6.400,00€ με ΦΠΑ (5.161,29€ χωρίς ΦΠΑ) 
Τμήμα 2:  CPV 71317210-8 -  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας (Ανάθεση
υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας), εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ με ΦΠΑ (4.032,26€ χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 11.400,00€ με ΦΠΑ (9.193,55€ χωρίς ΦΠΑ)
Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών-τμημάτων 1, 2 ή για ένα
εξ αυτών, αλλά για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας ανά τμήμα 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) τα φυσικά  πρόσωπα 
β) εταιρείες Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις
(Ν.3850/2010)
που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και εφόσον
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα::

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων  της  Ένωσης,  δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται  επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
Ο  φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 Υπεύθυνη δήλωση   της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να
δηλώνεται ότι:

 Ο οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  -  ματαίωση  της  διαγωνιστικής
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διαδικασίας.
 Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 2Α του

άρθρου 73 του Ν.4412/16
Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ   
 Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και  διαχειριστή της

εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της εν λόγω πρόσκλησης, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας,

σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
 Άδειες,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  κ.α.,  που  πιστοποιούν  αυτά  που  ζητούνται  στις  τεχνικές

προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης
 Έγγραφη  δήλωση  του  συμμετέχοντα  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι  η  προσφορά  του  ισχύει  για

διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Αφορά στις ΕΞ.Υ.Π.Π. (η βεβαίωση να έχει εκδοθεί το

τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς)
 Αντίγραφο ισχύουσας άδειας τις ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

για τους διαγωνιζόμενους που ενδιαφέρονται να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και θα πρέπει να κατέχουν τη σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ σύμφωνα με τις
ισχύουσες εθνικές διατάξεις (Ν. 3850/2010).

 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα ξεχωριστά για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλει
προσφορά.
Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ   
 Οι  προσφερόμενες  τιμές  για  την  παροχή  υπηρεσιών,  θα  δοθούν  σε  ευρώ  (EURO)  και  θα

αναγράφονται  αριθμητικώς  και  ολογράφως,  τόσο χωρίς  ΦΠΑ, όσο και  με τον αναλογούντα
ΦΠΑ.

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Τον  κωδικό  Παρατηρητηρίου  Τιμών  της  ΕΠΥ  είναι  υποχρεωτικό  να  αναγράφεται  στην
οικονομική προσφορά. Προσφορές με τιμή υψηλότερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών
θα απορρίπτονται  (Ν.3918/11 άρθρο 13 -Ν.4052/12,  άρθρο 14,  παρ.  7).  Σε  περίπτωση που
κάποια υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται σε
υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της  αναγραφόμενης  τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των φακέλων των  προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που  προβλέπονται
στο άρθρο 100, παράγραφος 2 του Ν. 4412/16

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999
(Α' 74)

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας     (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  την
υποβολή του)
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 Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας   (σε  ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,  άλλως,  στην
περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  χρόνος  ισχύος,  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  την
υποβολή του)

 Αντίγραφο  ποινικού μητρώου   (  να  έχει  εκδοθεί έως τρεις  (3)  μήνες  πριν  την υποβολή του)  ή
Yπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α  του Ν. 4412/16
«Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου,  νοείται  ο
νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος    ( να έχουν εκδοθεί  έως (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους).

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από το  Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω υπηρεσία.
Πριν  την επιλογή θα προηγηθεί η γνωστοποίηση στην αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας των αναφερόμενων
στο άρθρο 9 του Ν. 3850/10 στοιχείων. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προηγηθεί ο έλεγχος του
νομότυπου της ανάθεσης, της επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής και του νομότυπου της  σύμβασης
από την αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής
θα ανέρχεται στο 4% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τΙς αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. 
Xρόνος  εξόφλησης:  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  έκδοσης  του  τιμολογίου  και  εφόσον
υποβληθούν όλα  τα  νόμιμα  παραστατικά  και  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Χάτσιος Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τμήμα 1:  Ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας,  εκτιμώμενης  αξίας  6.400,00€ με  ΦΠΑ (5.161,29€€ χωρίς
ΦΠΑ)

 Χρόνος απασχόλησης  ιατρού εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Α΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ    

Β΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Γ΄

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιατρικό 16 4  22 42
Νοσηλευτικό 18 0   170 188
Παραϊατρικό 12 18   10 40
Λοιπό
Επιστημονικό

0 0 3 3

Τεχνικό 0 15     0 15
Διοικητικό 0 0 35 35
Βοηθητικό 25 0 38 63 
    ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71 37 278 386

Ώρες  ετήσιας
απασχόλ.
Ιατρού
Εργασίας  ανά
εργαζόμενο

0,8 0,6 0,4
Σύμφωνα με το
άρθρο 21 του
Ν. 3850/2010

Σύνολο  ωρών
ετήσιας
απασχόλ.
Ιατρού
Εργασίας  ανά
κατηγορία

56,8 22,2 111,2 190,2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 190,2

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σύμφωνα με το οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3850/2010)

 Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού
 1.  Ο  ιατρός  εργασίας  πρέπει  να  κατέχει  και  να  ασκεί  την  ειδικότητα  της  ιατρικής  της  εργασίας,  όπως
πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2.  Κατ’  εξαίρεση,  τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας,  όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν
δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με
επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον
τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση .
4.  Ως  βοηθητικό  προσωπικό  του  ιατρού  εργασίας,  μπορούν  να  προσλαμβάνονται  επισκέπτριες  αδελφές  και
επισκέπτες  αδελφοί,  πτυχιούχοι  σχολών  τετραετούς  φοίτησης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμων  της  αλλοδαπής  ή
αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων
της αλλοδαπής.

 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας
1.  Ο  ιατρός  εργασίας  παρέχει  υποδείξεις  και  συμβουλές  στον  εργοδότη,  στους  εργαζομένους  και  στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική  υγεία  των εργαζομένων.  Τις  γραπτές  υποδείξεις  ο  ιατρός  εργασίας  καταχωρεί  στο  ειδικό  βιβλίο  του
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άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α)  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  τροποποίησης  της  παραγωγικής  διαδικασίας,  κατασκευής  και  συντήρησης
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
γ)  φυσιολογίας  και  ψυχολογίας  της  εργασίας,  εργονομίας  και  υγιεινής  της  εργασίας,  της  διευθέτησης  και
διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης
ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της
θέσης εργασίας.
3.  Ο ιατρός εργασίας  δεν  επιτρέπεται  να  χρησιμοποιείται  για  να επαληθεύει  το δικαιολογημένο  ή μη,  λόγω
νόσου, απουσίας εργαζομένου.

 Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την
πρόσληψη  τους  ή  την  αλλαγή  θέσης  εργασίας,  καθώς  και  σε  περιοδικό  ιατρικό  έλεγχο  κατά  την  κρίση  του
επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία,
αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την
κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του
εργαζομένου  και  μπορεί  να  ελεγχθεί  από  τους  υγειονομικούς  επιθεωρητές  του  Υπουργείου  Εργασίας  και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης
των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης
των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ)  επιβλέπει  τη  συμμόρφωση  των  εργαζομένων  στους  κανόνες  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων,
ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους
τρόπους πρόληψής τους,
ε)  παρέχει  επείγουσα  θεραπεία  σε  περίπτωση  ατυχήματος  ή  αιφνίδιας  νόσου.  Εκτελεί  προγράμματα
εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας  διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας,  όπου εδρεύει η
επιχείρηση.
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων
που οφείλονται στην εργασία.
5.  Ο  ιατρός  εργασίας  πρέπει  να  ενημερώνεται  από  τον  εργοδότη  και  τους  εργαζομένους  για  οποιοδήποτε
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
6.  Η  επίβλεψη  της  υγείας  των  εργαζομένων  στον  τόπο  εργασίας  δεν  μπορεί  να  συνεπάγεται  οικονομική
επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις
κείμενες  ειδικές  διατάξεις,  εφόσον  η  επιχείρηση  δεν  διαθέτει  την  κατάλληλη  υποδομή,  έχει  υποχρέωση  να
παραπέμπει  τους  εργαζομένους  για  συγκεκριμένες  συμπληρωματικές  ιατρικές  εξετάσεις.  Οι  εξετάσεις  αυτές
διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των
ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει
γνώση  και  αξιολογεί  τα  αποτελέσματα  των  παραπάνω  εξετάσεων.  Οι  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.
9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται
και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα
αποτελέσματα  των  ιατρικών  και  εργαστηριακών  εξετάσεων,  κάθε  φορά  που  εργαζόμενος  υποβάλλεται  σε
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αντίστοιχες  εξετάσεις.  Δικαιούνται  να  λαμβάνουν  γνώση  του  φακέλου  και  του  ατομικού  βιβλιαρίου  του
εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού
οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της
σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
10.  Απαγορεύεται  η  αναγραφή  και  επεξεργασία  στο  ατομικό  βιβλιάριο  επαγγελματικού  κινδύνου  του
εργαζομένου,  στοιχείων  ή  δεδομένων  άλλων  πέραν  των  αποτελεσμάτων  των  ιατρικών  και  εργαστηριακών
εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9. Επιπλέον
ιατρικά  δεδομένα  επιτρέπεται  να  συλλέγουν,  με  επιμέλεια  του  ίδιου  του  εργαζομένου  προκειμένου  να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση
της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
εργοδότη  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  γ)  για  τη  θεμελίωση  δικαιωμάτων  του
εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου 10
τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του
ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄)
αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997.
12.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  γνώμη  του  Σ.Υ.Α.Ε.  και  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού
βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και
επιμέλεια  του  εργαζομένου,  την  επιβολή  των  κυρώσεων  της  παραγράφου  11  και  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια
αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
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Τμήμα 2:  Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, εκτιμώμενης αξίας  5.000,00€ με ΦΠΑ (4.032,26€ χωρίς
ΦΠΑ)

 Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Α΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ    

Β΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Γ΄

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιατρικό 16 4  22 42
Νοσηλευτικό 18 0   170 188
Παραϊατρικό 12 18   10 40
Λοιπό
Επιστημονικό

0 0 3 3

Τεχνικό 0 15     0 15
Διοικητικό 0 0 35 35
Βοηθητικό 25 0 38 63 
    ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 71 37 278 386

Ώρες  ετήσιας
απασχόλ.
Τεχνικού
Ασφαλείας  ανά
εργαζόμενο

3,5 2,5 0,4
Σύμφωνα με το
άρθρο 21 του
Ν. 3850/2010

Σύνολο  ωρών
ετήσιας
απασχόλ.
Τεχνικού
Ασφαλείας  ανά
κατηγορία

248,5 92,5 111,2 452,2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 452,2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με το οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3850/2010)

 Προσόντα τεχνικού ασφάλειας
1. α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή

ισότιμων σχολών του εξωτερικού,  που το αντικείμενο  σπουδών έχει  σχέση με τις  εγκαταστάσεις  και  την
παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας  (Τ.Ε.Ε.),
β) πτυχίο  πανεπιστημιακής  σχολής  εσωτερικού  ή  ισότιμων  σχολών  του  εξωτερικού,  που  το  αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος,
όταν  αυτή  προβλέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,
γ)  πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)  ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των
πρώην  σχολών  υπομηχανικών  και  των  Κέντρων  Ανωτέρας  Τεχνικής  και  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής
σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

2.  Προϋπηρεσία,  που  υπολογίζεται  από  την  απόκτηση  απολυτηρίου  ή  πτυχίου,  για  τους  τεχνικούς  των
περιπτώσεων  α΄  και  β΄  της  παραγράφου  1  τουλάχιστον  διετή,  για  τους  τεχνικούς  της  περίπτωσης  γ΄της
παραγράφου  1  τουλάχιστον  πενταετή  και  για  τους  τεχνικούς  της  περίπτωσης  δ΄της  παραγράφου  1
τουλάχιστον οκταετή.

3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας
και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από
τα αρμόδια Υπουργεία  ή εκπαιδευτικούς ή άλλους  δημόσιους  οργανισμούς  ή από εξειδικευμένα  Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα
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με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:
α) για  τους  τεχνικούς  των  περιπτώσεων  α΄και  β΄  της  παραγράφου  1  κατά  ένα  έτος,
β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από
τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση .

 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας
1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα

σχετικά με  την  υγεία  και  ασφάλεια  των εργαζομένων  και  την  πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.  Τις
γραπτές  υποδείξεις  ο  τεχνικός  ασφάλειας  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο  της  επιχείρησης,  το  οποίο
σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.  Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει
γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,

εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, 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) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και
των  παραγωγικών  διαδικασιών  και  μεθόδων  εργασίας  πριν  από  την  εφαρμογή  τους  και  επιβλέπει  την
εφαρμογή  των  μέτρων  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  των  ατυχημάτων,
ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει

στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγείας  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,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς

αντιμετώπιση 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  υγείας  και  ασφάλειας  των

εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα
υγείας και ασφάλειας.

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και
άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και
στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας
πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
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 Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

1.  Ο  τεχνικός  ασφάλειας  και  ο  ιατρός  εργασίας  υποχρεούνται  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τους  να
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
2.  Ο  τεχνικός  ασφάλειας  και  ο  ιατρός  εργασίας  οφείλουν,  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους,  να
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.
3.  Ο  τεχνικός  ασφάλειας  και  ο  ιατρός  εργασίας  οφείλουν  να  παρέχουν  συμβουλές  σε  θέματα  υγείας  και
ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν
για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
4.  Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις  γραπτές υποδείξεις  και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού
εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
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ΕΞ.Υ.Π.Π.
 Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

 1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις
ή νομικά πρόσωπα, που στο εξής θα ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και
του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την
απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό,
ώστε να πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της  κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις
επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.
3. Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π.
μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή
σύμβαση.
4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται. Στους
φακέλους  καταχωρούνται  αντίγραφα  κάθε  υπόδειξης,  έρευνας,  μέτρησης  ή  εξέτασης  που  σχετίζεται  με  την
επιχείρηση.  Οι  καταχωρήσεις  αυτές  πρέπει  να  καταγράφονται  από  την  ΕΞ.Υ.Π.Π.  και  στα  βιβλία,  τα  οποία
υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.
5. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας με το χρόνο
απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση,  συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική
Διεύθυνση  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  κάθε  εξαμήνου.
Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το
πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
6. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων
που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.
7. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο
και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται.
8. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο που τους
ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη
σύμβαση.
9. Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φακέλων.
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