
 
 

   
 
    Θζμα: Επαναπροκιρυξθ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν 

Τεχνικοφ-αςφαλείασ [CPV: 71317210-8 + προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ  που ανζρχεται ςτο 
ποςό των #3.375,00€# πλζον ΦΡΑ 24% ,ιτοι #4.185,00€# ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ και τθν  
Ραροχι Υπθρεςιϊν Ιατροφ εργαςίασ*CPV: 71317210-8 ] , προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ 
ποςοφ #3.875,00€# πλζον ΦΡΑ 24% ,ιτοι #4.805,00€#  ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ και ςυνολικισ 
προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ  που ανζρχεται ςτο ποςό των #7.250,00€# πλζον ΦΡΑ 24% 
,ιτοι #8.990,00€# ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά, ιτοι χαμθλότερθ τιμι, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) 
ζτουσ ςτον ΚΑΕ 0419. 

 

      Το Γενικό Νοςοκομείο Λιβαδειάσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. του Ρ.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει,  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρκρο 118, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Το Ρ.Δ. 17/96 "Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων κατά 
τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" ( άρκρο 4 και 5 
ΦΕΚ: 11/Α/1996),ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

5. Το Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρεριφερειακϊν 
Συςτθμάτων Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ256/Α/2Ο01), ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
6. Τισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ/Α/81/2005), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

 
7. Το Ν.3846/2010 άρκρο 24 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», ωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

   

  
 

 Λιβαδειά:08-09-2022 

Αρ. Πρ.:Γ.Π.8461 

 

 

 

    Σαχ.  
Δ/νςθ: 

Σζρμα Αγίου Βλαςίου 
Σ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

 ΠΡΟ:   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Διεφκυνςθ: Γραφείο Προμθκειών  

Πλθροφορίεσ: ΑΜΑΚΘ ΠΟΛΤΜΝΙΑ  

Σθλζφωνο : 22613 50567  

FAX: 22613 50546  
E-mail: diag@levadiahospital.gr  
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8. Το Ν. 3850/2010 "Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων" (ΦΕΚ: 84/Α/2010), ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 το υπϋ αρ. 29/31-08-2022 (Θ.7Ο ) ΑΔΑ: Ψ8Τ04690ΒΝ-1ΩΤ  Απόςπαςμα πράξθσ του Δ.Σ του Γ.Ν. 
Λιβαδειάσ. 

 Τθν υπϋαρικμ. Ρρωτ. 73797/07-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ4Ε469Η2Γ-ΓΦ) Απόφαςθ Ζγκριςθσ 
Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ του Διοικθτι τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ 

 τθν υπϋ αρ. πρωτ. 1100/08-09-2022 ΑΔΑ: 64Σ64690ΒΝ-9ΚΓ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 
ςτον ΚΑΕ 0419 για το οικονομικό ζτοσ 2022 και τισ προβλεπόμενεσ για το οικονομικό ζτοσ 2023. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

                  Τθν Επαναπροκιρυξθ τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Ραροχι 
Υπθρεςιϊν Τεχνικοφ-αςφαλείασ [CPV: 71317210-8 + προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ  που 
ανζρχεται ςτο ποςό των #3.375,00€# πλζον ΦΡΑ 24% ,ιτοι #4.185,00€# ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ 
και τθν  Ραροχι Υπθρεςιϊν Ιατροφ εργαςίασ*CPV: 71317210-8 ] , προχπολογιηόμενθσ  
δαπάνθσ ποςοφ #3.875,00€# πλζον ΦΡΑ 24% ,ιτοι #4.805,00€#  ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ και 
ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ  δαπάνθσ  που ανζρχεται ςτο ποςό των #7.250,00€# πλζον 
ΦΡΑ 24% ,ιτοι #8.990,00€# ςτο Γ.Ν. Λιβαδειάσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, ιτοι χαμθλότερθ τιμι, για χρονικό 
διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ ςτον ΚΑΕ 0419. 
 
  

 

Θ παραπάνω προςφορά  κα ςυνοδεφεται  απαραίτθτα από:  

Α.   Σα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ όπωσ το Υπόδειγμα (ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ). 

 Ριςτοποιθτικό Γ.Ε.ΜΗ. ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ. Το ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

 Ριςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Μθτρϊου. 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου. 

 Ριςτοποιθτικό/ά το/τα οποίο/α να ζχει εκδοκεί ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν 
(3) μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ:  

     δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι 
άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Εναλλακτικά παρζχεται θ δυνατότθτα να 
προςκομίςει «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» που αφορά τα Φυςικά και 
Νομικά Ρρόςωπα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.4 περ.β του ν.4412/2016. 

Επιςθμαίνεται πωσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αδυναμίασ προςκόμιςθσ όλων ι μζρουσ 
των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κα πρζπει 
να υποβλθκεί μαηί με τθν προςφορά Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 Ν.1599/86 του νομίμου 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι 



ΑΔΑ: 6ΝΖΑ4690ΒΝ-63Δ



αποκλειςμοφ, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αυτϊν ζωσ τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Γίνονται δεκτζσ  προςφορζσ είτε: α) για το ςφνολο των υπθρεςιών,  είτε β) για  παροχι Τπθρεςιών 
Ιατροφ Εργαςίασ και τθν παροχι Τπθρεςιών  Σεχνικοφ Αςφαλείασ χωριςτά.  
Θμερομθνία Λιξθσ Τποβολισ Προςφορών: 16/09/2022 14:00 μ.μ. 

  Η αποςφράγιςθ τθσ  προςφοράσ  κα πραγματοποιθκεί , ςτισ  19-09-2022 ςτισ 10.00π.μ. από τθν 
αρμόδια Επιτροπι. 

   Ρροςφορζσ  θ οποία κα κατατεκεί πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα 
λθφκεί υπόψθ.  

Εναλλακτικι προςφορά δεν γίνεται δεκτι. 

Ρροςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ απορρίπτονται .  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ Μειοδότθσ ανακθρφςςεται ο προςφζρων τθν οικονομικότερθ 
προςφορά 

Ρροςφορζσ   που  ζχουν  χρόνο  ιςχφοσ  τθσ  προςφοράσ μικρότερο από το ηθτοφμενο 
απορρίπτονται. 

 

 Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο Σμιμα τθσ Γραμματείασ ςτισ  16-09-2022  
14.00 μ.μ.   

 

 

 

Σιμι προςφοράσ:  

Αναλυτικά ςε ΕΥΩ και ςτακερι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Να δθλϊνεται και ο 
ΦΡΑ που υπόκειται θ υπθρεςία.  
Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. 

  Διάρκεια σύμβασης 

        H διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ και κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου δφναται μονομερϊσ με απόφαςι του, 
τθν οποία κα κοινοποιιςει ςτον προμθκευτι, να παρατείνει τθν παραπάνω ςφμβαςθ για τρείσ (3) 
μινεσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών:  

Η προςφορά κα  ιςχφει και κα δεςμεφει τον προςφζροντα με τθν ςυμμετοχι του για εκατόν είκοςι 
μζρεσ (120) θμζρεσ. 
 
 
Παρακολοφκθςθ και Παραλαβι του Ζργου 

   Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ 
τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
(τμθματικι – οριςτικι).  Eπίςθσ κα επιςυνάπτεται πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια 
επιτροπι παραλαβισ κακϊσ και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυνυπογραφόμμενθ από τον 
Ανάδοχο . 

Το τεφχοσ τθσ Ρρόςκλθςθσ  αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 
(http://www.eprocurement.gov.gr) ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΥΡΕ Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 
(www.dypethessaly.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν. Λιβαδειάσ ( http://www.levadiahospital.gr). 

 

https://diavgeia.gov.gr/
file:///C:\EPIFANIA\����������\2018\�������%202020%20�\(http:\www.eprocurement.gov.gr
file:///C:\EPIFANIA\����������\2018\�������%202020%20�\(http:\www.eprocurement.gov.gr
file:///C:\EPIFANIA\����������\2018\�������%202020%20�\(http:\www.eprocurement.gov.gr
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.levadiahospital.gr/
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

   

1. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

1. Α. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει ςτον εργοδότθ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ γραπτά ι προφορικά, ςε 

κζματα ςχετικά με τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςε ειδικό βιβλίο, το οποίο ςελιδομετρείται και 

κεωρείται από τθν επικεϊρθςθ εργαςίασ. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ 

των υποδείξεων που καταχωροφνται ς' αυτό το βιβλίο. 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, καταςκευισ και 

ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, ειςαγωγισ νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, προμικειασ μζςων και 

εξοπλιςμοφ, επιλογισ και ελζγχου τθσ αποτελεςματικότθτασ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ κακϊσ και 

διαμόρφωςθσ και διευκζτθςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ εργαςίασ και γενικά οργάνωςθσ τθσ 

παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ελζγχει τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και των τεχνικϊν μζςων πριν από 

τθ λειτουργία τουσ κακϊσ και των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και μεκόδων εργαςίασ πριν από τθν εφαρμογι 

τουσ και επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των 

ατυχθμάτων, ενθμερϊνοντασ ςχετικά τουσ αρμόδιουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων ι τθ διεφκυνςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

1.Β. ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ από πλευράσ 

υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, να αναφζρει ςτον εργοδότθ οποιαδιποτε παράλειψθ των μζτρων 

υγείασ και αςφάλειασ να προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςισ τθσ και να επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

- Να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

- Να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και να αξιολογεί τα αποτελζςματα των 

ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι παρόμοιων ατυχθμάτων. 

- Να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ διαπίςτωςθ 

ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων. 

-  

1.Γ. ΒΕΛΣΙΩΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να μεριμνά ϊςτε οι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ να τθροφν 

τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνει και κακοδθγεί για τθν 

αποτροπι του επαγγελματικοφ κινδφνου που ςυνεπάγεται θ εργαςία τουσ. 

- Να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε 

κζματα υγείασ και αςφάλειασ. 

- Η άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ από τον εργοδότθ και 

άλλων κακθκόντων πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ του ωσ τεχνικόσ αςφαλείασ. 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ 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 τεχνικοφ 

αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

- Ο τεχνικόσ αςφαλείασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 

 

2. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

2.1 ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

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

εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τισ ςωματικι 

και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό βιβλίο 
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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 ιατρόσ 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 ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν 

και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ. 

4.Ο ιατρόσ 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 ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 

6.Ο ιατρόσ 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 ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω 

νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

 

2.2 ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

- Ο ιατρόσ 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. 

- Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των 

ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

o Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

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

o 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. 

o 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. 

- 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. 

- Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

- Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ αςκζνειεσ των 

εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 

- Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ για 

οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 

- Η 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. 
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- Ο ιατρόσ 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. 

- Ο ιατρόσ 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 ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω εξετάςεων και τα 

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

- Για κάκε εργαηόμενο, ο ιατρόσ 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. 

- 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. Επιπλζον 

ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να 

αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: 

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

o για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων και 

o για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν. 

- 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. 

- Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 

 

3. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ να 

ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

- Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ να 

ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α. Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

- 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. 

- 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 τον 

εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

 

 

4. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΕΞ.Τ.Π.Π. 
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- Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία 

ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ ζρευνασ μζτρθςθσ ι εξζταςθσ 

που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και 

ςτα βιβλία που υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. 

- Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ με 

το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν ςτθν 

αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο 

κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω 

Γενικι Διεφκυνςθ, το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ. 

- Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά τόςο τθν 

ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται. 

- Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε 

ςτοιχείο που ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που 

αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςφμβαςθ που υπογράφουν με τθν επιχείρθςθ. 

- Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κατά κανζνα τρόπο δε μεταφζρονται 

ςε εργαηόμενουσ που απαςχολεί. 

- Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφάλειασ και του ιατροφ 

εργαςίασ πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και 

ςε ικανό αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτό και για κακεμία από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ 

ςυμβάλλονται. 

-  

5.  ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

α. Πιςτοποίθςθ από τον οικείο Ιατρικό φλλογο ότι ο υποψιφιοσ κατζχει και αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ 

τθσ Εργαςίασ 

   εναλλακηικά 

β. για τουσ γιατροφσ χωρίσ ειδικότθτα που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2α του άρκρου 16 του 

Ν.3850/2010: 

Αντίγραφα ςυμβάςεων που ιταν ςε ιςχφ ςτισ 15-5-2009 και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 

ιατροφ εργαςίασ ςυνεχϊσ επί 7 τουλάχιςτον ζτθ. 

   εναλλακηικά 

γ.   Για τουσ γιατροφσ εργαςίασ οι οποίοι ςτισ 15-05-2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

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

οποίοι υπάγονται ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2β του άρκρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα ςφμβαςθσ / 

ςυμβάςεων που αποδεικνφουν ότι ςτισ 15-05-2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν 

ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ. 

 
6.  ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 

1. α) Ανηίγραθο πηστίοσ πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) του 

εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, τμιματοσ Μθχανικϊν - Μθχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων - 

Μθχανικϊν ή Χθμικϊν – Μθχανικϊν ι Χθμικϊν ι Κάκε άλλθ ειδικότθτα ΑΕΙ που το αντικείμενο ςπουδϊν ζχει 

ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος που χορθγείται από 

το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (Τ.Ε. Ε.)  

   εναλλακτικά 

β) Αντίγραφο πτυχίου πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων του εξωτερικοφ που το αντικείμενο 

ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία κακϊσ και 

άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ όταν αυτι προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία 

   εναλλακηικά 
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γ) Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ 

τμιματοσ Μθχανολογίασ ι Ηλεκτρολογίασ ι Ενεργειακισ Τεχνολογίασ ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν 

υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) 

 

 

 

 

2. Πιςτοποιθτικά εμπειρίασ (προςκόμιςθ ςυμβάςεων) βάςει του άρκρου 11 του Ν. 3850/2010. Ειδικότερα, θ 

προχπθρεςία υπολογίηεται από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του πτυχίου θ οποία πρζπει να είναι: 

   α. τουλάχιςτον 2ετισ για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α' και β'  

   β. τουλάχιςτον 5ετισ για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ' 

Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ που ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςε 

κζματα αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, διάρκειασ τουλάχιςτον 100 ωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 22 

που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι 

εξειδικευμζνα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε. Κ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων (να κατατεκεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό), ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ θ 

προαναφερόμενθ προχπθρεςία μειϊνεται ωσ εξισ:  

   α. κατά 1ζτοσ για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων α και β'  

   β. κατά 3 ζτθ για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσ γ' 

 

7.  ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞ.Τ.Π.Π. 

- τα κατά περίπτωςθ ανωτζρω δικαιολογθτικά των παραγράφων α, β & γ 

- άδεια λειτουργίασ τθσ εξ.υ.π.π. ςε ιςχφ 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο θαη ηερληθνύ αζθαιείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο 

πξνβιεπόκελνο από ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί ζηνλ Πίλαθα 1 κε βάζε ην πξνζωπηθό πνπ 

απαζρνιείηαη ζην Ννζνθνκείν. 

Η θπζηθή παξνπζία ηνπο,   ζα θαηαλεκεζεί κε ηξόπν ώζηε λα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, όιεο ηηο Δηεπζύλζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηόηεηα εληόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πνπ ελέρεη ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

Ο ηαηξόο εξγαζίαο θαη ηερληθόο αζθαιείαο έρνπλ  ππνρξέωζε λα ηεξνύλ  ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην θαη 

ππάγνληαη απεπζείαο ζηε Δηνίθεζε. 

Οη  ώξεο απαζρόιεζήο ηνπο ζα πηζηνπνηνύληαη  ππνγξάθνληαο ζρεηηθά δειηία παξνπζίαο ηα νπνία ζα 

ζπλππνγξάθνληαη θαη από ηελ Πξνϊζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Επηζηαζίαο θαη ηελ Διευκφντρια τθσ Διοικ/κισ –

Οικονομικισ  Διεφκυνςθσ του Γ.Ν. Λιβαδειάσ . 

Ο ηερληθόο αζθαιείαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε Ιαηξό Εξγαζίαο, ζα ηεξεί επαγγεικαηηθή ερεκύζεηα θαη ελ 

γέλεη ζα ηεξεί όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη ζύκθωλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Γεληθά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3850/2010 όπωο ηζρύεη ή Νόκνο πνπ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ηελ θαηαθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρεο ζύκβαζεο 

λα παξάζρεη ζην Γ.Ν. Ληβαδεηάο θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο ππνβνιή ζηελ αξκόδηα Επηζεώξεζε Εξγαζίαο, 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Η απαζρόιεζε ζα είλαη πξωηλή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

Ο εξγνδόηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηνπ γηαηξνύ 

εξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθό πξνζωπηθό, ρώξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη 

γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξύλεηαη κε όιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 
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Ο εξγνδόηεο έρεη ππνρξέωζε λα δηεπθνιύλεη ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο, ην γηαηξό εξγαζίαο θαη ηνλ εθπξόζωπν ηωλ 

εξγαδνκέλωλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάηωλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθωζεο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010.  

Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3850/2010. 

9.Οι ώρεσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ εργαςίασ  προςδιορίηονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΡΗΘΜΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟ  Γ.Ν. ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 
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                                                                                                          Ο Διοικητής 
                                                                                    του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών 

                                          
 

                                                                         Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας 
 

                                                                                  

             

 

 

 

 

 

α.α ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗ

Α ΒΑΔΗ 

ΔΠΗΚΗΝΓΤ-

ΝΟΣΖΣΑ 

Γ. Ν. 

ΛΗΒΑΓΔΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔ-

ΝΧΝ ΑΝΑ 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΣΟΜΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔ

-ΝΧΝ ΑΝΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗ

Α 

ΠΟΛΛΑ-

ΠΛΑΗΑ-

ΣΖ 

ΧΡΔ 

ΔΡΓΑΗΑ

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ

-ΗΑΣΖ 

ΧΡΔ 

ΔΡΓΑΗ

Α 

1 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ, 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΑΞΟΝΗΚΟ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ, ΤΠΔΡΖΥΟ, 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 

Α 

  

52 3,5 182 0,8 41,60 
α. 

ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 11 

β. 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 21 

γ. ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 20 

2 

ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ, ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ, 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ, 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ, 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 

Β 

  

42 2,5 105 0,6 25,20 

α. 

ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 15 

β. 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 6 

γ. ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 5 

δ. 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ   

ε. 

 ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 3 

ζη.  ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 13 

3 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  

Γ 

35 

220 0,4 88 0,4 88 

ΟΓΖΓΟΗ  0 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  133 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  36 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΣΗΖ   3 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΦΤΛΑΞΖ   1 

ΛΟΗΠΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

(ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟΗ, ΒΟΖΘ. 

ΦΑΡΜ., ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ, ΚΟΗΝ. 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ)  9 

ΛΟΗΠΟ ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

(ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ, 

ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ)  3 

  ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΤΝΟΛΑ          314 

 

     314   

 

  

 

  

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ  / ΔΣΟ      375      154,80 

ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΖ     375       155 
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                                              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η 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): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 

Ο – Η Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):  

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ ∆ελτίου 

Ταυτότθτασ: 
 Τθλ:  

Ημερ/νια ζκδοςθσ 

Ταυτότθτασ 
 

Τόποσ 

Κατοικίασ: 
 Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

 Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 ∆/νςθ Ηλεκτρ. 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 και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 

α) Ζλαβα / Λάβαμε γνϊςθ και αποδζχομαι / αποδεχόμαςτε πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
…………………………. 

β) Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
μου όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ που εκπροςωπϊ:  

i. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, 

ii. δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του 
εφαρμογισ θ περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ 
τθσ παράβαςθσ, 

iii. δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

iv. οφτε και επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο 
τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

v. δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ 
με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

vi. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ,  

vii. ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και  

viii. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

ix. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι 
άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-
κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

δ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα, που ορίηονται ςτο 
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άρκρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθλαδι για: 

i. Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
ii. Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 

iii. Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 
iv. Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
v. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

vi. Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

ε) μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα που εκπροςωπϊ  θ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ μου δραςτθριότθτεσ ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρϊ τουσ όρουσ αυτισ ι 
δεν βρίςκομαι ςε  οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από  παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ……………….…………………………..   με 
πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ 
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ 
που ιςχφουν ςτον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που 
αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………………………….. 

ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμθσ ιςχφουςασ εκπροςώπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι  ………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                            Ημερομθνία:       /        /  
                                                                                                                                             Ο – Η 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. 
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