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 ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔΟ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 05-04-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                           Αξηζ. Πξση.: ΔΞΔ 7984/12-04-2022 

ΓΗΟΗΚΖΖ 1ε Τ.Πε. ΑΣΣΗΚΖ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ  

«Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία Σπαληηδάθε 

 

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
                                                                                                                                                    

 

 

ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ   ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΔΔΗΗΞΞΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΟΟΥΥΟΟΤΤ  ΤΤΝΝΑΑΦΦΖΖ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΖΖ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΖΖ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΧΧΝΝ  

ΗΗΑΑΣΣΡΡΟΟΤΤ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΗΗΑΑ  ΓΓΗΗΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΓΓΗΗΑΑΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΔΔΝΝΟΟ  ((11))  ΔΔΣΣΟΟΤΤ    

ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΗ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΧ ΔΥΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΚΑΗ ΗΥΤΔΗ)  

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  
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1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη 

ζηην Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) 

– Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ 4ε Σπλ. ηεο 28-02-2022 (Θέκα 6ν) Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα λένπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ελόο (1) έηνπο,  κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 

4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 25.000,00 πιένλ Φ.Π.Α. (€ 

31.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), θαζώο επίζεο θαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ.  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  
 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζύλαςεο ζύκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο. 

 

Πηζαλή δαπάλε 25.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 31.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

1.  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζην ΚΖΜΓΖ, νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ππ’ όςηλ ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ζε έληππε κνξθή ζην Πξσηόθνιιν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ έσο ηελ Παξαζθεπή 28/04/2022 θαη ώξα 14:00.  
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2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 
 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  Οη 
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ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Η 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε.   

 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ : 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ 
 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα 14.02.2022 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2172//04-02-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη από ηνπο:  

 

1.Τζνπθάην Τξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

2. Γεσξγόπνπιν Μηράιε  Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

3. Κνληό Δπάγγειν    Ννζειεπηή Τ.Δ.  

 

 

1) ΓΔΝΗΚΑ 

Η αλάζεζε θαζεθόλησλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή από ηε Ννκνζεζία γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα πνπ απαζρνινύλ 50 θαη άλσ εξγαδόκελνπο 

Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 6, 9 ηνπ Ν.1568/18-10-1985, Τεύρνο Α΄, Αξ. Φπι. 177 έρεη 

ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο, παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ Δξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο είηε 

γξαπηά είηε πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Σύκθσλα κε ην Άξζξν 10 ηνπ Ν. 3850/2010 ην Ννζνθνκείν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β΄ (κέζεο 

επηθηλδπλόηεηαο). 

Βάζεη ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν.1568/18-10-1985, Τεύρνο Α’, Αξ. Φπι. 177, ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη 

ππνρξέσζε: 

1) Αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ (γηα Ννζνθνκεία) λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Ιαηξνύ 

Δξγαζίαο.  

2) Πξηλ ηελ επηινγή ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο λα γλσζηνπνηεί ζηελ ηνπηθή Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ηα 

νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζόληα ηνπ θαζώο θαη ηελ ηπρόλ απαζρόιεζε ηνπ ζε άιιε επηρείξεζε, ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην είδνο ηνπ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ινηπέο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο. 

3) Να ππνγξάςεη Σύκβαζε πξόζιεςεο Ιαηξνύ Δξγαζίαο θαη λα ηελ θνηλνπνηήζεη ζηελ ηνπηθή Δπηζεώξεζε 

Δξγαζίαο. 

4) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν 

βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ρώξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη βαξύλεηαη κε όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

2) ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΤΝΣΜΖΔΗ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 Ν.3850/2010 θαη Ν. 1568/1985) 

α) Δξγαδόκελνο: θάζε πξόζσπν πνπ απαζρνιείηαη από έλαλ Δξγνδόηε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε Δξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνύκελσλ θαη ησλ καζεηεπόκελσλ. 

β) Δξγνδόηεο: θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ εξγαδόκελν θαη έρεη 

ηελ επζύλε γηα ηελ επηρείξεζε ή / θαη ηελ εγθαηάζηαζε. 

γ) Δπηρείξεζε: θάζε επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε, εγθαηάζηαζε θαη εξγαζία ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ νπνίν θαηαηάζζεηαη.  

Σην Γεκόζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α., σο «επηρείξεζε» ή «Δξγνδόηεο» λνείηαη «Υπνπξγείν, Πεξηθέξεηα, 

Ννκαξρία ή άιιε απηνηειήο ή απνθεληξσκέλε Γεκόζηα Υπεξεζία, Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ή 

Οξγαληζκόο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

δ) Τόπνο Δξγαζίαο: θάζε ρώξνο όπνπ βξίζθνληαη ή κεηαβαίλνπλ νη εξγαδόκελνη εμαηηίαο ηεο Δξγαζίαο ηνπο θαη 

πνπ είλαη θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ Δξγνδόηε. 

ε) Πξόιεςε: ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ ή κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ή πξνβιέπνληαη θαζ’ όια ηα ζηάδηα ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κε ζηόρν ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ. 

ζη) Αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο: νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (Σ.ΔΠ.Δ.) θαηά 

ην άξζξν 69 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.3850/2010. 
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δ) Δπηηξνπή Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ (Δ.Υ.Α.Δ.) 

ε) Σπκβνύιην Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Σ.Υ.Α.Δ):  Σπληζηάηαη ζην Αλώηαην Σπκβνύιην Δξγαζίαο 

(Α.Σ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη είλαη ηκήκα αξκόδην λα γλσκνδνηεί απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 

3) ΠΡΟΟΝΣΑ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 Ν.3850/2010) 

1. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, όπσο πηζην-

πνηείηαη από ηνλ νηθείν Ιαηξηθό ζύιινγν. 

2. Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα θώδηθα, έρνπλ 

δηθαίσκα λα αζθνύλ: 

α) Οη Ιαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ Ιαηξνύ 

Δξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί επηά 

ηνπιάρηζηνλ έηε. 

β) Οη Ιαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα Ιαηξνύ Δξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα 

αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο. 

3. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθώλ θαη Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο, ν ρξόλνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπην-

κέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζόλησλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο 

εηδηθόηεηαο ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο από Ιαηξνύο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ, θαζώο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 

σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο. 

4. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4) πκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ Ηαηξνύ Δξγαζίαο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 Ν.3850/2010) 

1. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ Δξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Τηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν Ιαηξόο Δξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθό βηβιίν 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3850. Ο Δξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην βηβιίν. 

2. Δηδηθόηεξα ν Ιαηξόο Δξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 

α) Σρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

β) Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ 

γ) Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδη-

θαζίαο 

δ) Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ 

ε) Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο θαη 

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε ππόδεημε 

αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

3. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιόγσ 

λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

5) ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 Ν.3850/ 2010) 

1. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο πξνβαίλεη ζε Ιαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά 

ηελ πξόζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό Ιαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Δπηζεσξεηή εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δ.Υ.Α.Δ., όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Μεξηκλά 

γηα ηε δηελέξγεηα Ιαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ 

παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Δξγνδόηε. Τν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο 

Δπηζεσξεηέο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

θαη ηνπ Δξγνδόηε. 

2. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 
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α) Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώ-

πηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο 

β) Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

γ) Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ 

δ) Δπηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελε-

κεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο 

ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο 

ε) Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκ-

βνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, όπνπ εδξεύεη ε 

επηρείξεζε 

3. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην Ιαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

4. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγα-

δνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ Δξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε 

παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβά-

ξπλζε γη’ απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 

7. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο έρεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ Δξγνδόηε θαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Τπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ Δξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο Σύκβαζήο ηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο πξέπεη 

λα είλαη αηηηνινγεκέλε.. 

8. Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Δξγνδόηε, ζύκθσλα κε ηηο 

θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα 

παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο Ιαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο 

δηελεξγνύληαη ζε ΔΞ.Υ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από 

ηνπο Υπνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο 

κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο (Δ.Σ.Υ.). Σηε ζπλέρεηα ν Ιαηξόο 

Δξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ Δξγνδόηε. 

9. Γηα θάζε εξγαδόκελν ν Ιαηξόο Δξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξώ-

λεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, όπνπ 

αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδόκελνο 

ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνύ 

βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη Ιαηξνί 

ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο. Σε θάζε 

πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 

10. Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ 

εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο Παξαγξάθνπ 9, Ν. 3850. 

Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ 

λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο απαξαίηεην: 

α) Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία 

β) Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Δξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γ) Γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε θνηλσληθώλ παξνρώλ. 

11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο Παξαγξάθνπ 10 

ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 21 θαη 

22 ηνπ Ν. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» 

(ΦΔΚ 50/Α΄) αληίζηνηρα. Σε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 

ηνπ λ. 2472/1997. 

12. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιε-

ιεγγύεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ Σ.Υ.Α.Δ. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αηνκηθνύ 

βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε 

θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο Παξαγξάθνπ 11, Ν. 3850/2010 θαη θάζε 

άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
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6) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 

Ν.3850/2010) 

1. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο επίβιεςεο θαη ηε δηάγλσζε ηπρόλ βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνπο θηλδύλνπο, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά ηελ εξγαζία, θάζε εξγαδόκελνο, εθόζνλ 

δελ πξνβιέπνληαη άιια εηδηθά κέηξα από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ ηαηξηθό ηνπ έιεγρν, κπνξεί λα πξνζθεύγεη 

ζηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ή ζε αξκόδηα κνλάδα ηνπ Δ.Σ.Υ. ή ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο αζθαιηζηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο 

κε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ από ηε κνλάδα ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ή ηε κνλάδα ηνπ Δ.Σ.Υ., δηαπηζησζεί ελδε-

ρόκελν πξόβιεκα ηεο πγείαο πνπ πηζαλόλ ζπλδέεηαη κε ην Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ε 

αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ν Ιαηξόο Δξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο γηα όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

 

7) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 20 Ν.3850/2010) 

1. Ο Τερληθόο Αζθάιεηαο θαη ν Ιαηξόο Δξγαζίαο ππνρξενύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπ-

λεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ Δξγαζίαο. 

2. Ο Τερληθόο Αζθάιεηαο θαη ν Ιαηξόο Δξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, λα ζπ-

λεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Υ.Α.Δ. ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ο Τερληθόο Αζθάιεηαο θαη ν Ιαηξόο Δξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Υ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 

ελεκεξώλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό δήηεκα. 

4. Αλ ν Δξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ Τερληθνύ Αζθάιεηαο ή ηνπ Ιαηξνύ 

Δξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Υ.Α.Δ. ή ζηνλ εθπξόζσπν. 

Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κόλν. 

8) ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

1. Ο Δξγνδόηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηνπ Ιαηξνύ 

Δξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ρώξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη 

γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξύλεηαη κε όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

2. Ο Δξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιύλεη ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο θαη ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν.3850/2010. 

Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεώζεηο ηνπ Δξγνδόηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3850/2010. 

9) ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 Ν.3850/2010) 

Η επηθαηξνπνηεκέλε δύλακε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γ. Ν. Π. Αζελώλ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», είλαη: 

 

1. Μόληκνη ππάιιεινη:  

2. Δηδηθεπόκελνη – Δμεηδηθεπόκελνη:  

3. Δπηθνπξηθό πξνζσπηθό:  

4. Μαζεηεπόκελνη:  

5. Απαζρνινύκελνη εθηόο δύλακεο:  

6. Η.Γ.Ο.Υ. (πξνζσπηθό εζηίαζεο):  

7. Ο.Α.Δ.Γ.:  

8. πλεξγείν θαζαξηόηεηαο:  

9. Φύιαμε:  

ύλνιν: 1680 εξγαδόκελνη 
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Έηζη πξνθύπηεη όηη νη ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο / εξγαδόκελν είλαη: 0,6 Υ 1680  = 1008  ώξεο / έηνο 

Άξα ινηπόλ ν Ηαηξόο Δξγαζίαο ζα απαζρνιείηαη 19 ώξεο / εβδνκάδα 

α) Ο ζπλνιηθόο κέγηζηνο (εηήζηνο) πξαγκαηηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνβιεπόκελν εηήζην ρξόλν απαζρόιεζεο κηζζσηνύ. 

β) Ο ζπλνιηθόο εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε Δξγαζίαο ηνπο, ε 

θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ απηνύ θαηά κήλα, ζύκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 4, Άξζξνπ 21, Ν. 3850/2010, θαζώο θαη ην 

σξάξην απαζρόιεζεο ηνπο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο πίλαθεο θαηαζηάζεσλ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην Π. 

Γ. ηεο 27.6.1932, ηνλ Ν. 515/1970 θαη ηπρόλ άιιεο δηαηάμεηο. Τα ζηνηρεία απηά αλαγξάθνληαη θαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαξηώληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ώζηε όινη νη εξγαδόκελνη λα γλσξίδνπλ ηηο ώξεο παξνπζίαο 

ηνπ Τερληθνύ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν. Κάζε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη έγθαηξα ζηελ αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο. 

γ) Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο θαηαλέκεηαη θαηά κήλα κε θνηλή ζπκθσλία ηνπ Δξγνδόηε θαη ηεο 

Δ.Υ.Α.Δ. 

δ) Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε κε 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκόδηνπ Υπνπξγνύ, 

ύζηεξα από γλώκε ηνπ Σ.Υ.Α.Δ., αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα θαη ηε βαξύηεηα ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

    

H πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο δηάξθεηαο ελόο έηνπο αλέξρεηαη ζε € 25.000,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 31.000,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).   

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 

 

Α/Α 

Πεξηγξαθή είδνπο / εξγαζίαο Μ.Μ. Πνζόηεηα Σηκή 

Μνλάδαο 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

ύλνιν      

(ρσξίο ΦΠΑ) 

1 

Σύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ 

εξγαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ δηάξθεηαο ελόο 

έηνπο 

θσδηθόο είδνπο 2690001008000003 

ΚΑΔ. 40439      CPV 71317210 

ηεκ 1 25.000,00€ 25.000,00€ 

Γεληθό ύλνιν (ρσξίο ΦΠΑ 24%): 25.000,00€ 

ΦΠΑ 24%:  6.000,00€ 

Γεληθό ύλνιν (κε ΦΠΑ 24%): 31.000,00€ 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

  Τζνπθάηνο Τξηαληάθπιινο      Γεσξγόπνπινο Μηράιεο                  Κνληόο Δπάγγεινο 

 

 

  _______________________     _______________________  ___________________ 
Πηπρ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τ.Δ.  Πηπρ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Τ.Δ.                        Ννζειεπηήο Τ.Δ. 
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