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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

Υπ΄ Αριθμ. 194/2022 

για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των 

αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια: 

1. Της υπ΄αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 65/ τ.ΥΟΔΔ/31-1-2020) 

περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αρμοδιότητας 

4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020. 

2. Της υπ’ αριθμ. 2527/13-12-2022 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΚΤ2469067-

ΝΘΑ), αναφορικά με την έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 121 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού 

Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ. διακ. 190/2022, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για 

τέσσερις (4) μήνες και την κλήση του κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ να καταθέσει οικονομική 

προσφορά. 

3. Της υπ’ αριθ. 5170/13-12-2022 απόφασης ανάληψης δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου 

(ΑΔΑ: ΩΤΘΨ469067-94Τ) στον ΚΑΕ 0439. 

4. Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 80/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 49 

Ταχ. Κώδικας: 54642 

Πληρ: Μ. Τζήμα 

Τηλέφωνο: 2313 31 2284 
E-mail: epromithies@ippokratio.gr 
 

                                         Θεσσαλονίκη, 13-12-2022 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των 

υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ. διακ. 190/2022, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών 

του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες. 

 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου μας.  

 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μ. Τζήμα. 

 

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση προς τον κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ για την ανάθεση 

των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], και σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους: 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ      

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 μήνες 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στον ΚΑΕ 0439.01 

  

 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται: 

 Ο τίτλος «Προσφορά για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 194/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών 
του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών 
του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες» 
 

 Τα στοιχεία της εταιρείας 

 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη. Με την παράδοση του 

φακέλου ο παραδίδων την προσφορά θα παραλαμβάνει από το Γραφείο 

Προμηθειών απόδειξη παραλαβής της προσφοράς στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα, η ημερομηνία και η ώρα 

παραλαβής της προσφοράς και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο 

του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει την προσφορά και τον παραδίδων αυτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Η έντυπη προσφορά πρέπει να κατατεθεί σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 

16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 μ.μ., στο Γραφείο 

Προμηθειών  του Νοσοκομείου.  

 

Η προθεσμία υποβολής της προσφοράς τηρείται απαρέγκλιτα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

 Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν με  τα  ζητούμενα στοιχεία που 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις  του 

Παραρτήματος Α  και 

 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις διπλούν, δηλαδή τα  οικονομικά 

στοιχεία της  προσφοράς, ως εξής: 
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 Τιμή κόστους των προσφερόμενων ειδών. 

 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται 

από το Νοσοκομείο. 

 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς 

ΦΠΑ. 

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας της 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ.  

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.  

* Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ: 

Α)  Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση (όπως 

εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, και στην οποία 

θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα 

άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

 Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία 

(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).     

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση.  
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 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 

τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι 

δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην 

πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.   

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή 

ακύρωση του Διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού 

(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό 

δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 

 Η παράδοση των ειδών: Έντυπο υλικό, θα πραγματοποιηθεί εντός  

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, επί ποινή 

απόρριψης. 

Β) Στην προσφορά να συμπεριληφθούν σε χωριστό φάκελο και τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
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εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

  α) Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης με το οποίο προτείνει την 

κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.  

β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του 

σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73,  

 Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

 Γ) αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

 Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά αναφέρονται και 

στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 
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άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του 

άρθρου 75, Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου 

του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για εξήντα (60) ημέρες 

από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

o Στην ιστοσελίδα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (www.ippokratio.gr)  

o Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου, ΚΗΜΔΗΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 13-12-2022 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

 

 

http://www.ippokratio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον 

δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να κατέχουν  σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ σύμφωνα με τις 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις (Ν. 3850/2010). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο 

της ισχύουσας άδειας της  ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). 

Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη, ο ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά  

που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και θα απαιτηθούν από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας, που θα ελέγξει και θα επικυρώσει το νομότυπο της ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτιο 

εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση. 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

(σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010) 

1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση 

και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, 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. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να 

κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή κοινοποιείται 

στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή αλλιώς 

ανακοινώνεται στους εργαζομένους της επιχείρησης. Στη σύμβαση αναγράφονται τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9. 
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4. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να οφείλεται 

σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η 

αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

5. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα τρόπο 

δεν μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί. 

6. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να 

καταθέσει. 

7. Η ΕΞ.Υ.Π.Π θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη διενέργεια των μετρήσεων των 

φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων των κατά περίπτωση δειγματοληψιών σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως και να έχουν στην 

διάθεση τους τον ελάχιστο εξοπλισμό που περιγράφεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, του άρθρου 

11 του Π.Δ. 95/99. Επιπλέον τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποιητικά διακρίβωσης σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη 

δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό. 

8. Η ομάδα  ΕΞ.Υ.Π.Π θα έχει την τελική ευθύνη έναντι του Νοσοκομείου για τις υπηρεσίες που θα 

παρέχει, και δια του νόμιμου εκπροσώπου της υποχρεούται να συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με 

τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, (διοίκηση, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, επιτροπή 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, τεχνική υπηρεσία κλπ) έτσι ώστε να λαμβάνει γνώση για την πορεία 

του έργου του τεχνικού ασφαλείας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη συνεργασία. 

9. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία ως Ι.Ε. λόγω 

ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, καθώς και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους για 

την αρχική σύνταξη και κατόπιν την συνεχή επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης γραπτής 

εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί υποχρέωσή του αναδόχου. Η γραπτή εκτίμηση 

επαγγελματικού κινδύνου θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων, ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο 

χώρο εργασίας συνεκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα που παρουσιάζουν οι 

χώροι του Νοσοκομείου. Ακόμη θα προσδιορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης σε σχέση 

με το βαθμό επικινδυνότητας. Θα συμπεριλαμβάνει όπου χρειάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία μετρήσεις φυσικών, χημικών παραγόντων με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του 

βαθμού επικινδυνότητας αυτών των παραγόντων. Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων θα αποτελούν προσάρτημα στο κυρίως σώμα της μελέτης που θα κατατεθεί εγκαίρως 

στο Νοσοκομείο και θα τύχει των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

10. Θα πρέπει να  κατατεθούν βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές οργανισμών που θα αποδεικνύουν 

την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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11. Να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος πελατών της υποψήφιας εταιρείας που έχουν παρασχεθεί 

σχετικές υπηρεσίες, κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 της 

από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) ) 

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

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. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την 

απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α' 

και β' της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. 

4. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3850/2010) 

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 άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της 

παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 

κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 
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3. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει για τη λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση 

υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

4. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 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. 

5. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

6. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 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. 

7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, 

λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3850/2010) 

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 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. 
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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 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 του Ν. 3850/2010. 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 
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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. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3850/2010) 

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε 

συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε 

εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό 

του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα 

του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., 

διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 

περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της 

επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν 

βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια 

των Εργαζομένων») 

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 τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους 

ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 
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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 στον 

εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

μόνο 

 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το φυσικό πρόσωπο, η ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ο συνεταιρισμός στον οποίο θα ανατεθεί 

η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από αυτή, χωρίς 

χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσει σε 

τρίτους και να μην κάνει χρήση οιασδήποτε πληροφορίας στοιχείων σχετικών  με το Νοσοκομείο, 

αλλά υποχρεούται να αποτρέπει με κάθε νόμιμο τρόπο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητες προστιθέμενους 

βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010) 

Σύμφωνα με την νομοθεσία το προσωπικό που εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, Β΄, Γ΄) στο 

Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 

σήμερα είναι 2.046 άτομα.  

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας είναι 898,60 ώρες και καθορίζεται με βάση 

το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010, σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων και την κατηγορία 

επικινδυνότητας . Η παρουσία του  Ιατρού Εργασίας στο Νοσοκομείο κρίνεται υποχρεωτική για το 

χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης απασχόλησής του. Στις υποχρεώσεις θα 

συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και οι τυχόν αναθεωρήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ. που θα συνταχθεί. Γενικά 

θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 

294/1988 και του Ν. 2874/2000. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ &  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Α 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας       

Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό       

3.Ακτινοθεραπευτικό 

4.Πυρηνική                    

5.Χειρουργεία 

6.Συλλογή 

επικίνδυνων 

ιατρικών αποβλήτων 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 

4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 

επιφανειών κτιρίων         

5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε 

θέσεις εργασίας 

εκτός των 

αναφερομένων 

στις 

προηγούμενες      

2 στήλες 

 

Ιατρικό 35 12 331 378 

Νοσηλευτικό 85 0 875 960 

Παραϊατρικό 31 7 135 173 

Λοιπό Επιστημ. 0 0 38 38 

Τεχνικό 0 30 0 30 

Διοικητικό 0 0 101 101 

Βοηθητικό 0 0 104 104 

Ειδικευόμενοι 

Ιατροί 24 2 236 262 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
175 51 1820 2046 

Ώρες ετήσιας 

απασχ. Ι.Ε. ανά 

εργαζόμενο 0,8 0,6 0,4 

Βάσει 

Ν. 3850/2010,   

αρθρ.21 

Σύνολο ωρών 

ετήσιας απασχ. 

Ι.Ε. ανά 

κατηγορία 

140,00 30,60 728,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

898,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 898,60 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Για την παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Ιπποκράτειο και στο  Διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους, με μέση ωριαία αμοιβή εργασία τα 35,00€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική 

απασχόληση 898,60 ωρών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 31.451,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 

1.  ΧΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 

2.  ΚΑΛΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

3.  ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΜΕΡΟΣ Β' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά 

πρόσωπα ή εταιρείες Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

εφόσον δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο 

με τον διαγωνισμό αντικείμενο. 

   

2. Οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται να 

παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να 

κατέχουν  σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ 

σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις 

(Ν. 3850/2010). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

καταθέσουν αντίγραφο της ισχύουσας άδειας 

της  ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης). Μετά την 

ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη, ο 

ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα 

δικαιολογητικά  που προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις και θα απαιτηθούν από 

την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, που θα 

ελέγξει και θα επικυρώσει το νομότυπο της 

ανάθεσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας 

ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτιο εκπαιδευμένο 

προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις 
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σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα καθώς και την απαιτούμενη 

επιστημονική εξειδίκευση. 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

(σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010) 

   

3. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια 

επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή 

νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, 

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. 

   

4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν 

και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να 

κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

   

5. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση 

με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή 

κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας και στους εκπροσώπους των 

εργαζομένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους 

εργαζομένους της επιχείρησης. Στη σύμβαση 

αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην παράγραφο 7 του άρθρου 9. 

   

6. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης 

μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να 

οφείλεται σε διαφωνία για θέματα 

αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε 
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περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή 

της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη 

και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

7. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που 

αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά 

κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε 

εργαζομένους που απασχολεί. 

   

8. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό 

ISO σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου θα 

πρέπει να καταθέσει. 

   

9. Η ΕΞ.Υ.Π.Π θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξασφαλίσει τη διενέργεια των μετρήσεων 

των φυσικών, χημικών και βιολογικών 

παραγόντων των κατά περίπτωση 

δειγματοληψιών σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που 

εκδίδονται αρμοδίως και να έχουν στην 

διάθεση τους τον ελάχιστο εξοπλισμό που 

περιγράφεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 

του άρθρου 11 του Π.Δ. 95/99. Επιπλέον τα 

όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να φέρουν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε 

ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση της 

εταιρείας ότι διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα 

ή εξοπλισμό ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για 

το σκοπό αυτό. 

   

10. Η ομάδα  ΕΞ.Υ.Π.Π θα έχει την τελική ευθύνη 

έναντι του Νοσοκομείου για τις υπηρεσίες 

που θα παρέχει, και δια του νόμιμου 

εκπροσώπου της υποχρεούται να 

συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με τα 
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αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, 

(διοίκηση, επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, 

επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων, 

τεχνική υπηρεσία κλπ) έτσι ώστε να 

λαμβάνει γνώση για την πορεία του έργου 

του τεχνικού ασφαλείας και την 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη 

συνεργασία. 

11. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΕΞ.Υ.Π.Π. θα 

πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία ως Ι.Ε. 

λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, 

καθώς και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ τους για την αρχική σύνταξη και 

κατόπιν την συνεχή επικαιροποίηση και 

συμπλήρωση μελέτης γραπτής εκτίμησης 

επαγγελματικού κινδύνου που αποτελεί 

υποχρέωσή του αναδόχου. Η γραπτή 

εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου θα 

περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων 

για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, ποιοτική και ποσοτική 

εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο 

χώρο εργασίας συνεκτιμώντας την 

ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα που 

παρουσιάζουν οι χώροι του Νοσοκομείου. 

Ακόμη θα προσδιορίζονται τα απαιτούμενα 

μέτρα πρόληψης σε σχέση με το βαθμό 

επικινδυνότητας. Θα συμπεριλαμβάνει όπου 

χρειάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία μετρήσεις φυσικών, χημικών 

παραγόντων με σκοπό τον ακριβή 

προσδιορισμό του βαθμού επικινδυνότητας 

αυτών των παραγόντων. Η μεθοδολογία και 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα 

αποτελούν προσάρτημα στο κυρίως σώμα 
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της μελέτης που θα κατατεθεί εγκαίρως στο 

Νοσοκομείο και θα τύχει των απαιτούμενων 

εγκρίσεων. 

12. Θα πρέπει να  κατατεθούν βεβαιώσεις ή 

συστατικές επιστολές οργανισμών που θα 

αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση 

των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 

   

13. Να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος 

πελατών της υποψήφιας εταιρείας που 

έχουν παρασχεθεί σχετικές υπηρεσίες, κατά 

τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

   

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) ) 

   

    

5. 14. 6. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να 

ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας. 

7.  8.  9.  

15. 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 

10.  11.   
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τίτλο άλλης ειδικότητας. 

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο 

χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των 

αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του 

τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της 

εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α' 

και β' της προηγούμενης παραγράφου, 

καθώς και για την άσκηση αυτής έως την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 

απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας 

της ιατρικής της εργασίας. 

   

17. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη 

διοίκηση της επιχείρησης. 

   

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3850/2010) 

   

    

8. 18. 9. 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 άρθρου 14 

του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

10.  11.  12.  

19. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 13.  14.   
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σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 

κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων. 

20. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει για τη λήψη 

μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και 

χρήση υλών και προμήθειας μέσων 

εξοπλισμού. 

   

21. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 

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. 

   

22. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 

οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 

βοηθειών. 

   

23. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 

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. 

   

24. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 

δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, 

απουσίας εργαζομένου. 

   

 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3850/2010) 
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25. 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 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. 

   

26. 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 
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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. 

27. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να 

τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 

απόρρητο. 

   

28. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της 

επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 

ασθένειες των εργαζομένων που 

οφείλονται στην εργασία. 

   

29. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να 

ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 

εργαζομένους για οποιοδήποτε 

παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει 

επίπτωση στην υγεία. 

   

30. 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. 

   

31. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει 

εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας. 

   

32. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των    
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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. 

33. 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 

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 
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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. 

34. 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 του Ν. 3850/2010. 

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. 

   

35. 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 
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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. 

36. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας 

στη Διοίκηση. 

   

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ –

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3850/2010) 

   

37. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης 

επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης 

της υγείας του σε συνάρτηση με τους 

κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και 

την υγεία κατά την εργασία, κάθε 

εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται 

άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για 

τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να 

προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της 

επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του 

Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού 

στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές 

και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την 

προληπτική ιατρική. 

   

38. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του 

ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα 

του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο 

πρόβλημα της υγείας που πιθανόν 

συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον, 

ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός 
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εργασίας της επιχείρησης για όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. 

39. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του 

άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον 

εργαζόμενο. 

   

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010 

«Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των Εργαζομένων») 

   

    

40. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός 

εργασίας υποχρεούνται κατά την 

εκτέλεση του έργου τους να 

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας 

κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

   

41. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός 

εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται 

με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

   

42. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός 

εργασίας οφείλουν να παρέχουν 

συμβουλές σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων στον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους 

ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό 

ζήτημα. 

   

43. 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 στον εκπρόσωπο. Σε 
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περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 

επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 

και μόνο 

44. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το φυσικό πρόσωπο, η 

ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ο συνεταιρισμός στον οποίο θα 

ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά 

από αυτή, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην 

αποκαλύπτει ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 

αφήνει να διαρρεύσει σε τρίτους και να μην 

κάνει χρήση οιασδήποτε πληροφορίας 

στοιχείων σχετικών  με το Νοσοκομείο, αλλά 

υποχρεούται να αποτρέπει με κάθε νόμιμο 

τρόπο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους 

καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητες 

προστιθέμενους βοηθούς εκπληρώσεων και 

εν γένει συνεργάτες. 

   

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

3850/2010) 

   

45. Σύμφωνα με την νομοθεσία το προσωπικό 

που εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, 

Β΄, Γ΄) στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και το 

διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και 

Δερματικών Νόσων σήμερα είναι 2.046 

άτομα.  

   

46. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού 

εργασίας είναι 898,60 ώρες και καθορίζεται 

με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010, σε 

συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων και 

την κατηγορία επικινδυνότητας . Η παρουσία 
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του  Ιατρού Εργασίας στο Νοσοκομείο 

κρίνεται υποχρεωτική για το χρονικό 

διάστημα της προβλεπόμενης απασχόλησής 

του. Στις υποχρεώσεις θα 

συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και οι τυχόν 

αναθεωρήσεις της Μ.Ε.Ε.Κ. που θα 

συνταχθεί. Γενικά θα ισχύουν οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 

17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988 

και του Ν. 2874/2000. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 4 ΜΗΝΕΣ) 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

                                

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς.  

 

 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρίας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:  «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………….……..………………ημέρες 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 
Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 
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