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ΠΣΔΡ. : 1) Ζ ππ. αξίζκ. Ξξάμε 35εο ηεο 29-09-2022 Θέκα 18ν  Απόθαζε Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  ε     

                επαλαπξνθύξεμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 
                   2) Ζ ππ. αξηζκ. 286/23-01-2023  απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

            

   Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3329/05, 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

   Ρελ επαλαπξνθύξεμε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ δηελέξγεηα  δηαγσληζκνύ (γηα 2 έηε) γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηαηξνύ εξγαζίαο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη 

προζθορά μόνο βάζει ηιμής σο αθνινύζσο: 
 

 

              «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»  

CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΔΙΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΚΝΠ 
ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΡΝ 
ΑΛΑΙΝΓΝΛΡΝΠ  Φ.Ξ.Α γηα 2 έηε 

85121200-5 
 ΘΑΔ 0419ΑΛ 

ΗΑΡΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
33.500,00€ 

 

 

Νη πξνδηαγξαθέο αλαιπηηθά: 

Α)Παροτή σπηρεζιών ιαηρού εργαζίας, γηα ην πξνζσπηθό ηνπ    Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο- Λ. Κ. 

Αγξηλίνπ: . Ζ αλάζεζε θαζεθόλησλ ηαηξνύ εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή από ηελ λνκνζεζία (ΞΓ 17/1996, Λ.3850/2010) 

γηα όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα πνπ απαζρνινύλ θαηά εηήζην κέζν όξν ζπλνιηθά πάλσ από 50 

εξγαδόκελνπο. Ν ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο ζηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

1. Ππλνπηηθά, ν ηαηξόο εξγαζίαο ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν θαη ζα παξέρεη ππνδείμεηο, κε άμνλεο : 

 Ρν ζρεδηαζκό, πξνγξακκαηηζκό, ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
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 Ρε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ, 

 Ρε θπζηνινγία θαη ςπρνινγία ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκία θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο, ηε δηεπζέηεζε θαη 

δηακόξθσζε ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

 Ρελ νξγάλσζε ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, 

 Ρελ αξρηθή ηνπνζέηεζε θαη αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο θαη 

έληαμε ή επαλέληαμε κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο.  

Ν ηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ 

πξόζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή 

εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δ..Α.Δ., όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. 

Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. 

2. Ν ηαηξόο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιόγσ 

λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ 

3. Ν ηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά 

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

Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δ..Α.Δ. όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα 

ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη 

θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ 

εξγνδόηε. Ρν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα 

ειεγρζεί από 

ηνπ πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 

4. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν ηαηξόο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 

 επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζεο 

ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

 επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, 

 εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ, 

 επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

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

πξόιεςήο ηνπο, 

 παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. 

 εθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο     δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο 

λνκαξρίαο, όπνπ εδξεύεη ε επηρείξεζε. 

5. Ν ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 
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6. Ν ηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

 

7. Ν ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε 

παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

8. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 

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

9. Ν ηαηξόο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε. 

10. Ν ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε, ζύκθσλα κε 

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

παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Νη εμεηάζεηο απηέο 

δηελεξγνύληαη ζε ΔΜ..Ξ.Ξ., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο 

πνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο κνλάδεο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο (Δ.Π..). Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε 

θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

εμεηάζεσλ. 

 

11. Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδόκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί 

επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν 

εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην 

παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 

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

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

ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηηο δηάηαμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3850/2010. Δπηπιένλ 

ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ηδίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο απαξαίηεην : α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο 

ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε θνηλσληθώλ 

παξνρώλ 

13. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 12 

ηηκσξνύληαη κε δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 21 ηνπ Λ. 

2472/1997 «Ξξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» (ΦΔΘ50/η.Α’/1997) 

αληίζηνηρα. Πε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Λ. 2472/1997. 

14. Κε θνηλή Απόθαζε ησλ πνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ Π..Α.Δ. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, 

ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ 
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επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

15. Ν ηαηξόο εξγαζίαο ζπκπιεξώλεη ην Βηβιίν Αζθάιεηαο θαη γείαο πνπ ηεξεί ν Γήκνο, ζύκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο, από ηνλ λόκν, δηαηάμεηο. 

16. Ν ηαηξόο εξγαζίαο δελ ζα ακείβεηαη επηπιένλ γηα ηηο ζπληαγνγξαθήζεηο θαη ηα παξαπεκπηηθά εμεηάζεσλ. 

17. Ν ηαηξόο εξγαζίαο θαη ν ηερληθόο αζθαιείαο ππνρξενύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

Δ..Α.Δ. ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα θάζε ζρεηηθό 

δήηεκα. Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ή ηνπ ηαηξνύ 

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

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κόλν. 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Ν ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη 

από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. Θαη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη, έρνπλ 

δηθαίσκα λα αζθνύλ: α) Νη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 

ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ 

έηε, β) Νη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ 

ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο.  

 

Κε θνηλή απόθαζε ησλ πνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Νηθνλνκηθώλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο, ν ρξόλνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζόλησλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο 

από ηαηξνύο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο (άξζξν 16 

ηνπ Λ.3850/2010). 

 

Γίλνληαη δεθηνί ηαηξνί εξγαζίαο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη σο θπζηθά πξόζσπα, είηε ΔΜΞΞ. 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ππγθεθξηκέλα : 

1. Ν γηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσµαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ρηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν γηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.1586/85. Ν 

εξγνδόηεο ιαµβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ απηό ην βηβιίν. 

2. Δηδηθόηεξα ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέµαηα: 

α) ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ, ζύµθσλα µε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ, 
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γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

 

δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, 

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

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόµε θαη ζε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο θαη ζη) δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξόο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή 

µε, ιόγσ λόζνπ, απνπζίαο εξγαδόκελνπ. 

Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ν γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε : 

1.Ν γηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό µε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά 

ηελ πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

επηζεσξεηή εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεµα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ 

νξίδεηαη από ην λόµν. Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη µεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα 

απνηειέζµαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Ρν 

πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί 

από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 

εξγνδόηε. 

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

αηπρεκάησλ. 

Γηα ην ζθνπό απηό: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, 

β)πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

γ) επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνµηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

δ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζµαηα ησλ 

εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ, 

ε) επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

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

πξόιεςήο ηνπο, 

ζη ) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήµαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. 

δ) Δθηειεί πξνγξάµµαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ µε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο , όπνπ εδξεύεη ε επηρείξεζε. 

3. Ν γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

4. Ν γηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο 

αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ν γηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα νπνηνδήπνηε 

παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο θαη έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 

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

7. Ν ηαηξόο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα 
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απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε. 

 8. Ν ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε, ζύκθσλα κε 

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

παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Νη εμεηάζεηο απηέο 

δηελεξγνύληαη ζε ΔΜ..Ξ.Ξ., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο 

πνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο κνλάδεο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο (Δ.Π..). Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε 

θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Νη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. 

9. Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. 

Δπηπιένλ θαζηεξώλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, 

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

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

εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 

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

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

ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα 

επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ     αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε θνηλσληθώλ παξνρώλ. 

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

ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 

2472/1997 «Ξξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» (ΦΔΘ 50/Α΄) 

αληίζηνηρα. 

Πε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 

2472/1997. 

12. Κε θνηλή απόθαζε ησλ πνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ Π..Α.Δ. θαη δεκνζηεύεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

3. Κε θνηλή απόθαζε ησλ πνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Νηθνλνκηθώλ θαη 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο, ν ρξόλνο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 

πξνζόλησλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο από 

ηαηξνύο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη γηα ηελ 
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άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ 

ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

4. Ν ηαηξόο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

5. Υο βνεζεηηθό πξνζσπηθό ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8, κπνξνύλ λα 

πξνζιακβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο αδειθνί, πηπρηνύρνη ζρνιώλ ηεηξαεηνύο θνίηεζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκσλ ηεο αιινδαπήο ή αδειθέο λνζνθόκεο θαη αδειθνί λνζνθόκνη, πηπρηνύρνη ζρνιώλ κνλνεηνύο 

θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκσλ ηεο αιινδαπήο. 

 Ρα δηθαηώκαηα ηνπ αλαδόρνπ εμαληινύληαη ζηελ αλσηέξσ θαζνξηδόκελε ακνηβή ηνπ, ε νπνία δύλαηαη λα 

θαηαβιεζεί θαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ θαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ 

ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα Γ.Ν.. Πε θακία πεξίπησζε ε ακνηβή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί. 

Πύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ ην λνζνθνκείν απαζρνιεί εξγαδόκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

Α

Α/Α 

ΔΟΓΑΠΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΒΑΠΖ 

ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡ

ΑΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔ

ΛΥΛ 

Γ.Λ.ΑΗΡ/ΛΗ

ΑΠ 

Λ.Κ.ΑΓΟΗΛ

ΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔ

ΛΥΛ 

Θ.Τ.. 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔ

ΛΥΛ 

Γ.Η.Δ.Θ. 

ΘΔΦΗΑΞ 

ΑΓΟΗΛΗΝ

 

ΘΔΦΗΑΞ 

ΑΚΦΗΙΝ

ΣΗΑΠ   

ΜΔΛΥΛ

ΔΠ 

ΗΟΗΓΑ-

ΑΟΓΥ 

1 ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ,ΚΑΠΡΝ

ΓΟΑΦΗΑ , ΑΜΝΛΗΘΝΠ 

ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΠ, 

ΞΔΟΖΣΝΠ 

Α             

α

. 

ΞΑΟΑΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 14 0 0 0 0 0 

β

. 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

2 0 0 0 0 0 

γ

. 

ΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

9 0 0 0 0 0 

δ

. 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ/ΘΝΗΛΥ

ΦΔΙΝΠ/ΝΑΔΓ ΘΙΞ 

2 0 0 0 0 0 

2 ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ , 

ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ , 

ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ , 

ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ 

Β             

α

. 

ΞΑΟΑΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
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β

. 

ΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

10 0 0 0 0 0 

γ

. 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

3 0 0 0 0 0 

δ

. 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ 

/ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ/ΝΑΔ

Γ ΘΙΞ 

8 0 0 0 0 0 

3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

ΚΝΛΗΚΝ/ ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ 

/ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ 

Γ 3 

ΔΞΗΘΝΟΗΘ

Ν 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν   11 

ΚΝΛΗΚΝΗ

= 14 

0 0 0 0 3 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΝΛΗΚΝ / 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ / 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ 

12 

ΔΞΗΘΝΟΗΘ

Ν 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν    59 

ΚΝΛΗΚΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν= 71 

0 0 1 1 1 

ΙΝΗΞΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΝΛΗΚΝ / 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ / 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ 

66 

ΔΞΗΘΝΟΗΘ

Ν 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν  10 

ΚΝΛΗΚΝΗ

= 76 

1 0 4 

ΔΞΗΘΝΟ

ΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞ

ΗΘΝ 1 

ΚΝΛΗΚΝ

= 5 

2 

ΔΞΗΘΝΟ

ΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗ

ΘΝ 3 

ΚΝΛΗΚΝ

Η= 5 

1 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΚΝΛΗΚΝ / 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ / 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ  

56 

ΔΞΗΘΝΟΗΘ

Ν 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν 262 

ΚΝΛΗΚΝ= 

318 

4 3 8 2 8 

ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΚΝΛΗΚΝ / 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ / 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ 

86 3 0 1 0 0 
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ΙΝΗΞΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ 

/ ΚΖ ΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

(ΦΑΟΚΑΘΝΞΝΗΝΗ, 

ΤΣΝΙΝΓΝΗ, 

ΘΝΗΛ.ΙΔΗΡΝΟΓΝΗ, 

ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΔΠ) 

ΚΝΛΗΚΝ / 

ΔΞΗΘΝΟΗΘΝ / 

ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ ΝΑΔΓ 

ΘΙΞ 

4 

ΔΞΗΘΝΟΗΘ

Ν 

ΞΟΝΠΥΞΗΘ

Ν  8 

ΚΝΛΗΚΝΗ

= 12 

1 0 5 

ΔΞΗΘΝΟ

ΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞ

ΗΘΝ 7 

ΚΝΛΗΚΝ

Η= 12 

6 1 

  ΠΛΝΙΝ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΑΛΑ 

ΦΝΟΔΑ 

              

  ΠΛΝΙΝ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

  643 9 3 27 14 14 

 

Γηα ην παξαπάλσ πιήζνο εξγαδνκέλσλ απαηηείηαη ε απαζρόιεζε ηερληθνύ αζθαιείαο  εηεζίσο. 

 
ΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ – ΧΡΔ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  Α’   

27 x 0,8 (ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο) = 21,6 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  Β’ 

39 x 0,6(ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο) = 23,4 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ  Γ’ 

644 x 0,4(ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο) = 257,6 

  

ΤΝΟΛΟ  ΧΡΧΝ  ΔΣΗΙΧ  = 21,6 + 23,4 + 257,06 =  302,6 

 

 

σνεργαζία Σετνικού αζθάλειας και Ιαηρού Δργαζίας 

 

Ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν Ηαηξόο εξγαζίαο ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο 

ειέγρνπο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν Ηαηξόο εξγαζίαο ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν Ηαηξόο εξγαζίαο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα κέιε ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη λα ηνπο ελεκεξώλνπλ γηα 

θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό δήηεκα. 

Αλ ε Γηνίθεζε δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο ή ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, νθείιεη λα 

αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. θαη ζηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. Πε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κόλν. 
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Αξκνδηόηεηεο ΔΜ..Ξ.Ξ.: 
 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ 

Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ θαθέινπο γηα θάζε κία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζπκβάιινληαη. Πηνπο 

θαθέινπο θαηαρσξνύληαη αληίγξαθα θάζε ππόδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. 

Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνύ αζθάιεηαο κε ηνλ ρξόλν 

απαζρόιεζήο ηνπ ζε θάζε επηρείξεζε, θαη ζπγθεληξσηηθό πίλαθα πνπ ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δξγαζίαο- Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο, ην πξώην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο 

ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεύζπλζε ην πξώην δίκελν 

θάζε έηνπο. 

Ρν πξνζσπηθό ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην, πνπ αθνξά ηόζν ηελ ίδηα όζν 

θαη ηελ ζπκβαιιόκελε επηρείξεζε. 

Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενύληαη λα ζέηνπλ ζηελ δηάζεζε ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, θάζε ζηνηρείν πνπ 

δεηείηαη θαη λα απνδεηθλύνπλ όηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

Θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ.. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία ή ε αιιαγή ηεο ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ 

αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο. 

Νη ππνρξεώζεηο ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη νη επζύλεο ηεο, θαηά θαλέλα ηξόπν δελ κεηαθέξνληαη ζε εξγαδόκελνπο πνπ 

απαζρνιεί. Όηαλ ην Λνζνθνκείν δελ δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα κέζα ή εμνπιηζκό γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ 

ηνπο, ε ΔΜ..Ξ.Ξ. ζα ρξεζηκνπνηήζεη δηθά ηεο κέζα θαη εμνπιηζκό. 

 

πνρξεώζεηο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ: 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, ρώξν, εμνπιηζκό θαη γεληθά όηη 

απαηηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιύλεη ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο, γηα παξαθνινύζεζε 

καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3850/2010. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ νθείιεη λα ηεξεί όιεο ηηο ππνρξεώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 3850/2010. 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ : 33.500,00€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ  Φ.Π.Α για 2 έηη 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:    09/02/2023  ΧΡΑ 12:00 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΟΠΧ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΑΣΧΘΙ: 

1. Νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Θσδηθόο ππεξεζίαο Λνζνθνκείνπ 

β)  Θσδηθόο ππεξεζίαο εηαηξείαο 

γ)  Θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ππεξεζίαο 

2. Πηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ππεξεζίαο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο ΔΞ ή λα θαηαηεζεί 

ππεύζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηό. 

3. Λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο . 

4. Ξαξαθαινύκε όπσο επηζπλάςεηε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ, ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ 

ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ, ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΓΔΚΖ) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο Πε πεξίπησζε κε 

http://84.205.248.47/front.php/simple/listing
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δπλαηόηεηαο πξνζθόκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ε αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο 

έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

πνπ εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηώλνληαο όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππό ηελ αίξεζε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 

ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Ρα παξαπάλσ δελ εθαξκόδνληαη ζε δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηώηεξε ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ (ρσξίο ΦΞΑ). 
 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ 

 

Σιμή προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΟΥ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή νινθιήξσζε ηεο πεξεζίαο. Λα δειώλεηαη θαη 

ν ΦΞΑ πνπ ππόθεηηαη ε ππεξεζία. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Ρηκή Ξαξαηεξεηεξίνπ 

(όπνπ ππάξρεη). 

Ξξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ από ην Ξ. Ρ. ηεο ΔΞ (άξζξν 24 ηνπ Λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ν πξνκεζεπηήο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ν ΦΞΑ βαξύλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Υρόνος ιζτύος προζθορών: Νη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Σρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη από επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε 

ζύκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη εθπξόζσπνο ηνπ αλαδόρνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθόζνλ 

θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε 

εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απόξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

         Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο  

         ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

         παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο  

         παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπώο αλ 

         κπνξνύλ νη ηειεπηαίεο λα θαιύςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθόινπζα: 

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απόθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενύηαη 

λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε. 

β) Αλ δηαπηζησζεί όηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 

απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 
νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220. 

 Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 
παξαδνηένπ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή 

πξσηόθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

 Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηε ζύκβαζε έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ζύκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια.  

Ζ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πύκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί από ηελ Ρερληθή 
πεξεζία θαη  ην Ρκήκα Δπηζηαζίαο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν γηα όια ηα 
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δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 
όξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζύκβαζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 
 
Διδικοί Όροι ζσμμεηοτής: 
 

1. Ν Ξξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειώλεη όηη θέξεη εηο ην νιόθιεξνλ αιιειεγγύσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζύλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνύ ππνρξεώζεσλ. Θαηά ηνλ απηό ηξόπν εγγπάηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππό αλάζεζε ππεξεζίαο θαη επηβαξύλεηαη κε ηηο ελδερόκελεο θπξώζεηο ή εθπηώζεηο ζε 

πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

2. Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν 

ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηώλ. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ πεξεζηώλ ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

3. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηελ 

ακέζσο επόκελε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

πξνθύπηεη ζα ηελ επηβαξύλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθύξσζε / αλάζεζε. 

4. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξόκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδόηξηα 

εηαηξεία. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηµεο ή ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθόο κεηνδόηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδόηεο πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνύ θιεζνύλ όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζόηηµεο ή 

ηζνδύλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Λόκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ πνπξγείσλ 

6. Ν Ξξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειώλεη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 
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