
 

 

        
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                      Θεζζαινλίθε,  20-3-2018 
 ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)                                       Αξηζ.πξση:       3717 
 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
 «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
 OΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

              
ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάζε ελδηαθεξφκελν 
ΠΛΗΡ.: Μ.Κσζηεληάλ  
ΣΗΛ :    231322329 – 2313322330 
ΦΑΞ:    2313322355 
 e-mail: agdim-prom@3ype.gr                                               Κνηλ: Ιαηξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο                                                                                                            

 
 
 

   ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
ΘΔΜΑ : « Aλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα έλα (1) έηνο, 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 13.709,68 άλεπ ΦΠΑ (€17.000,00 κε Φ.Π.Α.) θαη θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 
 
              
ΥΔΣ.: α) Ο Ν. 3850/2010 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ  
                εξγαδνκέλσλ) 
            β) Ο Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) άξζξα  
                118 θαη 328.  
            γ) Η Αξηζκ. Τ7α/ΓΠ.νηθ.112498 Ιαηξνί εξγαζίαο- φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε  
                ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ-ΦΔΚ Β΄ 
               1775/26-8-2009 
            δ) Η  αξηζ. 4ε/ζέκα 13ν/27-2-2018   απφθαζε  ηνπ  Γ..  ηνπ  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ –  
                Ο ΑΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΙΟ»,  πεξί   έγθξηζεο   δηελέξγεηαο  λέαο  έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ  
                ππεξεζία  πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα. 
 
   
         Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θαηαηίζεληαη  ζηελ ππεξεζία  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (είηε δηα 
ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθψο), απαξαίηεηα κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα     26 -3-2018, έσο  12:00  ζην  
Γξαθείν  Πξνκεζεηώλ  ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο  «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»   ηνπ Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Διέλεο Εσγξάθνπ 2 Σ.Κ 546 34. Ζ αμηνιόγεζε ησλ 
πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ     26/3/2018 θαη ώξα 12:30κκ, ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ  ηεο  
Οξγαληθήο Μνλάδα  «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.  
 
       εκεηώλεηαη φηη, ε αλσηέξσ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη  πξψηα ζηνλ Ιαηξηθφ ζχιινγν 
Θεζζαινλίθεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ  δελ ππάξρνπλ εγγεγξακκέλνη Δηδηθνί Ιαηξνί Δξγαζίαο ζηνλ 
Ιαηξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα  απεπζπλζεί ζηνπο φκνξνπο λνκνχο.(Αξηζκ. 
Τ7α/ΓΠ.νηθ.112498 Ιαηξνί εξγαζίαο- φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο 
Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ-ΦΔΚ Β΄ 1775/26-8-2009) 
 
Αθνινπζνχλ νη Δηδηθνί φξνη: 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Θα θαηαηεζεί ηερληθή πξνζθνξά (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν)  θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
(έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν). 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη όηη νη ελδηαθεξόκελνη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα κε ηελ 
θαηάζεζε αλάινγεο Τπεύζπλεο Γήισζεο (επί πνηλή απόξξηςεο). 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξψ άλεπ ΦΠΑ. 
 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

                                        
1.Η πιεξσκή , ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ), κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ  πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο 
θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Η πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηελ ππεξεζία Παξέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ηα ηηκνιφγηα ζα 
αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ εηδψλ κφλν ζε ΔΤΡΩ. 
 
2.Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο. 
 
3.Ο Πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. ε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε θπζηθφ πξφζσπν απαιιάζζεηαη ηνπ Φ.Π.Α. 
 
4. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή (ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή λα δνζεί άλεπ ΦΠΑ). Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ  
είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο απηήο κε απφθαζε ηνπ Γ.. , 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν θπξψζεηο. 
 
5. Δθφζνλ ε πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο παξαθνινπζείηαη  απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (ΦΔΚ 
777/Β΄/04-06-2010) ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεχζπλε Γήισζε κε ηηο 
αλαγξαθφκελεο ηηκέο  ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην 
ηηκψλ). Η ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλψηεξε ησλ ηηκψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη 
ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ηα ελ ιόγσ είδε δελ παξαθνινπζνύληαη από ην Παξαηεξεηήξην 
Σηκώλ, απιώο ζα ην αλαθέξεηε ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε (επί πνηλή απόξξηςεο). 
       
    
Αθνινπζνύλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 Παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ   

ηαηξνχ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (Μνλάδα έδξαο 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» θαη Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ») γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1)  

έηνπο. 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά, Φπζηθά Πξφζσπα ή εηαηξείεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε αληίζηνηρν κε ην δηαγσληζκφ 

αληηθείκελν. 

Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξφιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.) ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα ΔΞ.Τ.Π.Π ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο (Ν. 3850/2010). Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν 

ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. (απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο). 

Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε, ν αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο, πνπ ζα ειέγμεη θαη ζα επηθπξψζεη ην λνκφηππν ηεο αλάζεζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ηεο εηαηξείαο φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηην εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα 

θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο, 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο ζην Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» αλαιχεηαη 

παξαθάησ:  

Ιαηξφο Δξγαζίαο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ρξέε γηαηξνχ εξγαζίαο κε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 568,6 

ψξεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Η πξνυπνινγηδφκελε εηήζηα δαπάλε ππνινγίδεηαη γηα ηνλ Ιαηξφ Δξγαζίαο 13.709,67 € ρσξίο ΦΠΑ 

24% ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.297/2008 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

ππ’ αξηζκ.ΠΟΛ.1168/112559/8239/989/Β0014/16-12-2008 ηνπ Τθππνπξγνχ  Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο ηαηξνύο εξγαζίαο (θπζηθά πξόζσπα) 

απαιιάζζνληαη από ηνλ Φ.Π.Α. 

 

 

 



 

 

 

ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, 

φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν. 

2. Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.3850/2010 

άξζξν 16, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ: 

α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηαηξνχ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ 

ζπλερψο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 

β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινχζαλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ 

ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο. 

3.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο απφ ηαηξνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ 

θαη β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

4.   Ο ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

5. Ωο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «4» ηνπ άξζξνπ 

«8» ηνπ Ν. 3850/10, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο αδειθνί, 

πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηεηαξηνεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο ή αδειθέο 

λνζνθφκεο θαη αδειθνί λνζνθφκνη, πηπρηνχρνη ζρνιψλ κνλνεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο. 

 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

Α. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

1. Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη γηα ηηο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο γηαηξφο εξγαζίαο 

θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο 

εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 

2. Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή 



 

 

θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ. 

4. Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, 

εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ 

βνεζεηψλ. 

6. Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο 

εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

7. Ο γηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν 

ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 

Β. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ: 

1. Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ 

έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηφ δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα 

ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

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

βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα 

ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

2. Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο 

ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ. 

δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο. 

ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο 

λνκαξρίαο φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. 



 

 

3. Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

4. Ο γηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο 

ησλ εξγαδφκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ηνπο. 

7. Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ 

εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

8. Ο γηαηξφο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, 

έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ηε ζπλέρεηα ν γηαηξφο εξγαζίαο 

ιακβάλεη γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ θαη ηα αμηνινγεί. Οη δαπάλεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

9. Γηα θάζε εξγαδφκελν, ν γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. 

Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. 

Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδφκελνπ νη 

πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. 

ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν 

πνπ αθνξά. 

10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ«9», άξζξν 18, Ν. 3850/2010. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 

ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: 

α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, 

β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη 



 

 

γ) γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ 

παξνρψλ. 

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

παξαγξάθνπ «10» ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ «21» θαη «22» ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή 

εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2472/1997. 

 

Γ. πλεξγαζία ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο. 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

2. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ αληηπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

3. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα. 

4. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο 

ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 

Δ.Τ.Α.Δ. ή ζηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ 

επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

 

Γ.    ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

1. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο 

ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

2. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ 

εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ 

νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ 

εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην 

πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά 

ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

4. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 

θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε. 

5. Καηαγγειία, ιχζε ή αιιαγή ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία, ε ιχζε ή ε αιιαγή ηεο 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο.  



 

 
6. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

7. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ γηαηξνχ 

εξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

8. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 

κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα 

κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ: Η ΔΞ.Τ.Π.Π. ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη ηφζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο φζν θαη κεηά απφ απηή ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ λα κελ 

απνθαιχπηεη ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αθήλεη λα δηαξξεχζεη ζε ηξίηνπο θαη λα κελ θάλεη ρξήζε 

νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην Ννζνθνκείν αιιά ππνρξενχηαη λα απνηξέπεη κε 

θάζε λφκηκν ηξφπν ηελ αλαθνίλσζε απηψλ. Η απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη 

ηνπο θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ή ηδηφηεηεο πξνζηηζέκελνπο βνεζνχο εθπιεξψζεσλ θαη ελ γέλεη 

ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Δ.    ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

1. Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζέηεη 

ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη 

γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

2. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη  ηνλ γηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010. 

3. Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3850/2010. 

 

Σ. 1. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΥΡΟΝΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ην πξνζσπηθφ πνπ εληάζζεηαη θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (Α΄, Β΄, Γ΄) ζην 

Ννζνθνκείν έδξαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη ζηελ απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ζήκεξα είλαη 1142 άηνκα. Ο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο είλαη  

568,6 ψξεο θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3850/2010, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο . Η παξνπζία ηνπ Ι.Δ ζην Ννζνθνκείν θξίλεηαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνβιεπφκελεο απαζρφιεζήο ηνπ. ηηο ππνρξεψζεηο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε θαη νη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηεο Μ.Δ.Δ.Κ. πνπ ζα ζπληαρζεί. Γεληθά 

ζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/1985, ηνπ Π.Γ. 17/1996, ηνπ Π.Γ. 159/1999, Π.Γ. 

294/1988, Ν. 2874/2000 θαη ηνπ Ν.3850/2010.    

 

 



 

 

          

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ) 

 
Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο γηαηξνχ εξγαζίαο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 

ΔΗΓΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Ππξεληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΧΡΛ, ΟΦΘ)                 

6.πιινγή 

επηθίλδπλσλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήησλ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίσλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

Τπόινηπν 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο 

εθηόο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ 

ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

  

Ιαηξηθφ 95 17 108 220 

Ννζειεπηηθφ 40 0 251 291 

Παξαταηξηθφ 16 20 8 44 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 1 4 5 

Σερληθφ 0 17 0 17 

Γηνηθεηηθφ 0 1 59 60 

Βνεζεηηθφ 0 0 17 17 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
151 56 447 654 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

εξγαδόκελν 

0,80 0,60 0,40 
Βάζεη      

Ν.3850/2010, 

αξζξ.21 

ύλνιν σξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά θαηεγνξία 

120,8 33,6 178,8 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥ. ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 333,2 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ) 

         Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο γηαηξνχ εξγαζίαο.  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

 «O ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΗΓΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Ππξεληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΧΡΛ, ΟΦΘ)                  

6.πιινγή επηθίλδπλσλ 

Ννζνθνκεηαθώλ 

Απνβιήησλ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Μηθξνβηνινγηθά 

2.Βηνρεκηθά 

3.Παζνινγναλαηνκηθό 

4.Καζαξηόηεηα              

εμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ θηηξίσλ         

5.Σερληθή Τπεξεζία 

Τπόινηπν 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο 

εθηόο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ 

ζηηο 

πξνεγνύκελεο 2 

ζηήιεο 

  

Ιαηξηθφ 36 13 85 134 

Ννζειεπηηθφ 58 3 137 198 

Παξαταηξηθφ 15 16 5 36 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 0 5 5 

Σερληθφ 0 17 0 17 

Γηνηθεηηθφ 0 1 62 63 

Βνεζεηηθφ 0 1 34 35 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
109 51 328 488 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

εξγαδόκελν 

0,80 0,60 0,40 
Βάζεη Ν. 3850/2010, 

αξζξ.21 

ύλνιν σξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

θαηεγνξία 

60 30,6 144,8 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΗΑ ΑΠΑΥ. ΓΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 235,4 

 

 

 

 



 

 
 

 Ε. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

1. Πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη θαη αζθεί ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

       εναλλακτικά 

2. γηα ηνπο γηαηξνχο ρσξίο εηδηθφηεηα πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3850/2010: Αληίγξαθα ζπκβάζεσλ πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 15-05-2009 θαη 

απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζπλερψο επί 7 ηνπιάρηζηνλ 

έηε. 

       εναλλακτικά 

3. γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

Ν.3850/2010: Αληίγξαθα ζχκβαζεο / ζπκβάζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ζηηο 15-05-2009 

εθηεινχζαλ θαζήθνληα γηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά κε ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο. 

 

Ζ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΞ.Τ.Π.Π. (επί πνηλή απόξξηςεο) 

1. Τπεχζπλε Γήισζε φηη απνδέρνληαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ζε ηζρχ. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο εηαηξίαο φηη δηαζέηεη ην αλαγθαίν άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ κε 

φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη 

ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

4. Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή  

            εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 
                              

 
                                                                                              Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                                 ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΣΟΤΓΚΑ 
 

 
 
 
 


