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       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
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             Θεςςαλονίκθ,  20-05-2022 

                                          Αρ. πρωτ.:        6719   
   ΤΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Δ. ουλτάνθσ 
ΣΗΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ παξνρή «Τπεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο» (C.P.V.:85147000-1), γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, ζε εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022, 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο €25.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο 

θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από  νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ  Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
γ) Ο ν. 4820/2021 άρκρο 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ. 
δ) Θ υπ’ αρικμ. 6θ Ζκτακτθ Συνεδρίαςθ/κζμα 3ο /21-04-2022 απόφαςθ του Δ.Σ. του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ». 

            ε) Θ  υπϋαρ. 7θ Συνεδρίαςθ/κζμα 22ο/12-05-2022 (ΑΔΑ:6ΤΧΛ4690Β1-ΞΙ2) απόφαςθ του 
Δ.Σ. του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   
ςκοπιμότθτασ και διενζργειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  για  τθν  ανάκεςθ των 
υπθρεςιϊν   που  αναφζρεται  ςτο κζμα. 

            ςτ) Τθν υπ’αρικμ. 412/6629/10-05-2022 (ΑΔΑ:67ΥΑ46904Κ-ΟΣΞ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» και τθν αντίςτοιχθ υπ’αρικμ. 
674θ/6156/10-05-2022 (ΑΔΑ:9Θ3Η4690 1-77Ψ) απόφαςθ από τθν οργανικι μονάδα «Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» ΚΑΕ: 0439, για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ. 

 
 
 
   





 

 

    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Παραςκευι  27-05-2022, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα 30-05-2022,  ϊρα 10:30 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για ζνα (1) ζτοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €25.000,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €20.161,29  Φ.Π.Α: 
€4.838,71). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΡΩΤΟΤΥΡΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Θ λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα. 
 





 

 

τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ. 
3. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ . 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  





 

 

-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΘ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 7θ Συνεδρίαςθ/κζμα 22ο/12-05-2022 
(ΑΔΑ:6ΤΧΛ4690Β1-ΞΙ2) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει  
και να τα υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του 
Δθμοςίου διατάξεισ (Ν.4412/2016), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ.   
 
 
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»               «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
    ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»            ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»               
                         
                                                                                                    

                                                                                                                                       
  
               ΝΙΚΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ                                     ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ  
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/




 

 
 

 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Ραρακζτουμε τισ παρακάτω προδιαγραφζσ και τθν περιγραφι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν   

ιατροφ εργαςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3850/2010 και   του ΠΓ102/2020 τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (Μονάδα ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» και Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ενόσ ζτουσ. 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτά, Φυςικά Ρρόςωπα ι εταιρείεσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται με αντίςτοιχο με το 

διαγωνιςμό αντικείμενο. 

Οι διαγωνιηόμενοι που ενδιαφζρονται να παρζχουν Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ 

και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) κα πρζπει να κατζχουν ςχετικι άδεια ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ ςε ιςχφ 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ (Ν. 3850/2010). Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει 

να κατακζςουν αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ άδειασ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. (από το Υπουργείο 

Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ). Μετά τθν ανακιρυξθ του προςωρινοφ μειοδότθ, ο 

ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και κα απαιτθκοφν από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, που κα ελζγξει και 

κα επικυρϊςει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν 

υπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρείασ ότι διακζτει το αναγκαίο άρτιο εκπαιδευμζνο 

προςωπικό με όλα τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ, 

χρονικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

αναλφεται παρακάτω:  

Ιατρόσ Εργαςίασ, ο οποίοσ αναλαμβάνει χρζθ γιατροφ εργαςίασ με ςυνολικι απαςχόλθςθ 

697,2 ϊρεσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ ζτουσ και ςφμφωνα με τθν ςχετικι 

νομοκεςία.   

Θ προχπολογιηόμενθ ετιςια δαπάνθ υπολογίηεται για τον Ιατρό Εργαςίασ 25.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.297/2008 

Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ., θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν υπ’ 

αρικμ.ΡΟΛ.1168/112559/8239/989/Β0014/16-12-2008 του Υφυπουργοφ  Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τουσ ιατροφσ εργαςίασ (φυςικά 

πρόςωπα) απαλλάςςονται από τον Φ.Π.Α.  





 

 

Θα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ 

υπθρεςίασ, με τθ διευκρίνιςθ ότι θ υποβλθκείςα προςφορά πρζπει να καλφπτει το 

ςφνολο του ζργου.  

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ  

ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ 

Εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον 

παρόντα κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν: 

α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ 

υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο 

άλλθσ ειδικότθτασ. 

3.  Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Οικονομικϊν 

και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο χρόνοσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των 

αναγκαίων προςόντων για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ 

εργαςίασ από ιατροφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, 

κακϊσ και για τθν άςκθςθ αυτισ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ 

του ωσ άνω τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ. 

4.   Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ του Νοςοκομείου.  

5. Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του γιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο «4» του 

άρκρου «8» του Ν. 3850/10, μποροφν να προςλαμβάνονται επιςκζπτριεσ αδελφζσ και 

επιςκζπτεσ αδελφοί, πτυχιοφχοι ςχολϊν τεταρτοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι 

ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ ι αδελφζσ νοςοκόμεσ και αδελφοί νοςοκόμοι, πτυχιοφχοι 

ςχολϊν μονοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ. 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Α. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

1. Ο γιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ 

εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα 

μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τισ ςωματικι και ψυχικι υγεία των 

εργαηομζνων. Ο γιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό 

βιβλίο του άρκρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει 

γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ς’ αυτό το βιβλίο. 

2. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, 





 

 

τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 

εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων. 

3. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν 

ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ. 

4. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ 

εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ, τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ 

των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

5. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ 

πρϊτων βοθκειϊν. 

6. Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ 

κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι 

επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ακόμα και με 

υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 

7. Ο γιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει τθ 

δικαιολογθμζνθ ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

1. Ο γιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ 

κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ 

και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ, φςτερα 

από αίτθμα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν αυτό δεν 

ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων 

παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που 

ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα των εξετάςεων, 

εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το 

περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό απόρρθτο υπζρ του 

εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ του 

Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του 

εργαηομζνου και του εργοδότθ. 

2. Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

α. Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, 

προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

β. Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

γ. Ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και 

αξιολογεί τα αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των 

αςκενειϊν αυτϊν. 





 

 

δ. Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηόμενουσ για τουσ κινδφνουσ που 

προζρχονται από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 

ε. Ραρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. 

Εκτελεί προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ 

διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ επιχείρθςθ. 

3. Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό 

απόρρθτο. 

4. Ο γιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, 

αςκζνειεσ των εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 

5. Ο γιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ 

εργαηόμενουσ για οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ 

ςτθν υγεία. 

6. Θ επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να 

ςυνεπάγεται οικονομικι επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ 

διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ τουσ. 

7. Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία 

απζναντι ςτον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον 

εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του γιατροφ εργαςίασ 

πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

8. Ο γιατρόσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του 

εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δε διακζτει τθν 

κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηόμενουσ για 

ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ 

διενεργοφνται ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε 

προςδιοριηόμενεσ από τουσ Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) Στθ ςυνζχεια ο γιατρόσ 

εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω εξετάςεων και τα 

αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ 

βαρφνουν τον εργοδότθ. 

9. Για κάκε εργαηόμενο, ο γιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό 

φάκελο. Επιπλζον κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό 

βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα των 

ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται 

ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του 

ατομικοφ βιβλιαρίου του εργαηόμενου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι γιατροί του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο 





 

 

ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. Σε κάκε περίπτωςθ παφςθσ 

τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον εργαηόμενο που αφορά. 

10. Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ 

κινδφνου του εργαηόμενου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των 

αποτελεςμάτων των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ 

υποβάλλεται κάκε φορά, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου«9», άρκρο 18, Ν. 

3850/2010. Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του 

ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, 

μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: 

α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία, 

β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων και 

γ) για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ 

κοινωνικϊν παροχϊν. 

11. Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά 

παράβαςθ τθσ παραγράφου «10» τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων «21» και «22» του 

Ν.2472/1997 «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα» αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται 

το άρκρο 23 του Ν.2472/1997. 

Γ.  Με αφορμι τθν πρόςφατθ πανδθμία SARS Covid-19, αλλά και γενικά τον κίνδυνο 

ζκκεςθσ ςε βλαβεροφσ βιολογικοφσ παράγοντεσ των εργαηόμενων ςτο χϊρο τθσ 

υγείασ, επιπρόςκετα :  

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τον τεχνικό αςφαλείασ και τον εργοδότθ, 

οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των 

εργαηόμενων από τθν ζκκεςθ ι τθν πικανι ζκκεςθ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ 

τουσ ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ. 

2.O γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει, δράςει, οργανϊςει, ςυμβουλεφςει, 

επιμορφϊςει, κακορίςει το πλαίςιο προςταςίασ για τα κζματα των βιολογικϊν κινδφνων, 

όπωσ περιγράφεται ςτο ΠΓ102/2020 θαη ζηα άξζξα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17. 

Δ. υνεργαςία τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 

a. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του 

ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων 

εργαςίασ. 

3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον αντιπρόςωπο των 

εργαηομζνων. 

4. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 

κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον 





 

 

εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό 

ηιτθμα. 

5. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ 

αςφάλειασ ι του ιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ 

κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι ςτον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 

επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

Δ.    ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

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

ζπκβάιινληαη. Σηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, 

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

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

2. Οη ΔΞ.Υ.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 Υπνπξγείνπ 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. Τν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Υ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ 

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

4. Οη ΔΞ.Υ.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.Υ.Π.Π. Σε 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.Υ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

7. Οη ΔΞ.Υ.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.Υ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα 

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

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Υ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή 

εμνπιηζκφ. Σηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ: Θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ςτθν οποία κα ανατεκεί θ προμικεια οφείλει τόςο 

κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά από αυτι χωρίσ χρονικό 

περιοριςμό να μθν αποκαλφπτει ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο αφινει να διαρρεφςει ςε 

τρίτουσ και να μθν κάνει χριςθ οιαςδιποτε πλθροφορίασ ςτοιχείων ςχετικϊν με το 

Νοςοκομείο αλλά υποχρεοφται να αποτρζπει με κάκε νόμιμο τρόπο τθν ανακοίνωςθ 





 

 

αυτϊν. Θ απαγόρευςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά και τουσ κακϋ οιονδιποτε 

τρόπο ι ιδιότθτεσ προςτικζμενουσ βοθκοφσ εκπλθρϊςεων και εν γζνει ςυνεργάτεσ τθσ 

εταιρείασ. 

Σ.    ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

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 ην 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. 

Ζ. 1. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΤ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Σφμφωνα με τθν νομοκεςία το προςωπικό που εντάςςεται και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ (Αϋ, 

Βϋ, Γϋ) ςτο Νοςοκομείο ζδρασ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» και ςτθν οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ςιμερα είναι 1349 άτομα. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του ιατροφ 

εργαςίασ είναι  697,2 ϊρεσ και κακορίηεται με βάςθ το άρκρο 21 του Ν. 3850/2010, ςε 

ςυνάρτθςθ με τον αρικμό εργαηομζνων και τθν κατθγορία επικινδυνότθτασ . Θ παρουςία 

του Ι.Ε ςτο Νοςοκομείο κρίνεται υποχρεωτικι για το χρονικό διάςτθμα προβλεπόμενθσ 

απαςχόλθςισ του. Στισ υποχρεϊςεισ του ςυμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν 

ανακεωριςεισ τθσ Μ.Ε.Ε.Κ. όπωσ ζχει ςυνταχκεί και κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία, από  

προθγοφμενθ ςφμβαςθ. Γενικά κα ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1568/1985, του 

Ρ.Δ. 17/1996, του Ρ.Δ. 159/1999, Ρ.Δ. 294/1988, του Ν. 2874/2000 και του ΠΓ102/2020.  

                    
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ (Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ) 

 
 Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο γηαηξνχ εξγαζίαο.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΩΡΛ, 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 101 15 122 238 

Ννζειεπηηθφ 75 3               245 323 





 

 
Παξαταηξηθφ 15 23 18 56 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 1 4 5 

Τερληθφ 0 17 4 21 

Γηνηθεηηθφ 0 0 69 69 

Βνεζεηηθφ 0 38 33 71 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
191 97 495 783 

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 

152,80 58,20 198,00 

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 409,00 

 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ  

(ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ) 

         Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ εηήζηαο απαζρφιεζεο γηαηξνχ εξγαζίαο.  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Α 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο          

Β 

Καηεγνξία 

Δπηθηλδπλόηεηαο       

Γ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 «O ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Πξνζσπηθό πνπ 

εξγάδεηαη ζε: 

1.Αθηηλνινγηθά 

2.Αηκνδπλακηθό 

3.Αθηηλνζεξαπεπηηθό 

4.Πεξπληθή ηαηξηθή      

5.Υεηξνπξγεία (Γεληθά, 

Κ/Υ, ΩΡΛ, 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 41 13 98 152 

Ννζειεπηηθφ 56 3 180 239 

Παξαταηξηθφ 13 25 7 45 

Λνηπφ 

Δπηζηεκνληθφ 
0 0 5 5 

Τερληθφ 0 19 0 19 

Γηνηθεηηθφ 0 0 50 50 





 

 

Βνεζεηηθφ 0 29 27 56 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
110 89 367 566 

Ώξεο εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

εξγαδόκελν 

0,80 0,60 0,40 

 ύλνιν σξώλ 

εηήζηαο 

απαζρ. Γ.Δ. 

αλά 

θαηεγνξία 

88 53,4 146,8 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥ. ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
288,2 

 

Η. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 Πηζηνπνίεζε απφ ηνλ Ιαηξηθφ Σχιινγν Θεζζαινλίθεο φηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη θαη αζθεί 

ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

       εναλλακτικά 

 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. 

 

Θ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΞ.Τ.Π.Π. 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΞ.Υ.Π.Π. ζε ηζρχ. 

 Υπεχζπλε 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.  

 Φχιιν ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ (παξ. Α). 

   Πξφζθαηεο βεβαηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή  

         εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Θ Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Θμερομθνία:  
                                                                                           Ο/Θ Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 
                                                                                                                                                                                    
 





 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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