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Πάτρα, 20-10-2022 

Αρ. Πρωτ.: 40827  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 54η
/20-07-2022 (Θέμα 11ο) Απόφασης Δ.Σ., καταθέτουμε αναθεωρημένες τεχνικές 

προδιαγραφές και προϋπολογισμό σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. Κατάταξη Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε Κατηγορία, Χρόνος απασχόλησης και αριθμός ατόμων 

Α1. Κατάταξη νοσοκομείου 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3850/2010 το νοσοκομείο: 
- Διαθέτει προσωπικό στην κατηγορία Β’ (Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α’ και Γ’ του άρθρου),  
- Διαθέτει προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Κατηγορία Α’ είδος 15 «Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες» και 
- Διαθέτει προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Κατηγορία Γ’ είδος 5 «Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων 
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας» 

 

Α2. Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και ιατρού εργασίας (ΙΕ) 
Κατηγορία Αριθμός 

προσωπικού 

Ώρες ετήσιας 
απασχόλησης ΤΑ ανά 
εργαζόμενο 

Ώρες ετήσιας 
απασχόλησης ΤΑ 

Ώρες ετήσιας 
απασχόλησης ΙΕ ανά 
εργαζόμενο 

Ώρες ετήσιας 
απασχόλησης 
ΙΕ 

Α 50 3,5 175,00 0,8 40,00 

Β 948 2,5 2.370,00 0,6 568,80 

Γ 100 0,4 40,00 0,4 40,00 

  Σύνολο ωρών ετήσιας 
απασχόλησης ΤΑ 

2.585,00 Σύνολο ωρών ετήσιας 
απασχόλησης ΙΕ 

648,80 

  Σύνολο εργατοημερών 
ετήσιας απασχόλησης 
ΤΑ 

323,125 Σύνολο εργατοημερών 
ετήσιας απασχόλησης ΙΕ 

81,10 

 

Α3. Αριθμός απασχολούμενων ατόμων και ωράριο 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο νοσοκομείο ως εξής: 
- Τεχνικός Ασφάλειας:  

o Ένα πρόσωπο πλήρους ωραρίου (πρώτος Τεχνικός Ασφάλειας) και  
o Ένα πρόσωπο μερικής απασχόλησης κατά το ήμισυ του ωραρίου (δεύτερος Τεχνικός Ασφάλειας) 

- Ιατρός Εργασίας: 
o Ένα πρόσωπο μερικής απασχόλησης με μέσο όρο απασχόλησης ημερησίως τρεις ώρες κατά τις 

εργάσιμες ημέρες ή «…με δυνατότητα κατανομής των επισκέψεων από 7π.μ.-8μ.μ. τις 
εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή ισοκατανεμημένες ανά 15ήμερο» 

 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του αριθμού του προσωπικού (λόγω αποχωρήσεων-προσλήψεων), η τιμολόγηση να 
γίνεται με βάση τις πραγματικές ώρες απασχόλησης με αναγωγή του κόστους ανά άτομο σε μηνιαία βάση, ενώ η 
σύμβαση να λήξει με την εξάντληση του ποσού της σύμβασης ή της διάρκειας αυτής (όποιο επέλθει πρώτο). 
 

Β. Χώροι παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας: 
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- Κεντρικές εγκαταστάσεις Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Καλαβρύτων 37, Πάτρα 

- Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Επιδαύρου 8, Πάτρα 

- Δ.ΙΕΚ. Νοσηλευτικής, Επιδαύρου 4, Πάτρα 

 

Γ. Νομικό Πλαίσιο 

- Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» κατά τα άρθρα: 

- Άρθρο 8, «Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της επιχείρησης» 

- Άρθρο 9, «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης» 

- Άρθρο 10, «Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας» 

- Άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, Προσόντα, απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων, ειδικότητες κατά δραστηριότητα 
επιχειρήσεων, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και επίβλεψη συνθηκών εργασίας για τον τεχνικό 
ασφάλειας 

- Άρθρα 16, 17, 18, 19, Προσόντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες, επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 
και δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο – υποχρέωση ενημέρωσης για τον ιατρό εργασίας 

- Άρθρο 20, «Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας» 

- Άρθρο 21, «Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας» 

- Άρθρο 23, «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)» 

Όπως συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε από: 
- Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ137/Α/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» κατά το Άρθρο 9α, «Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρησης 
δεδομένων τεχνικών ασφάλειας και ιατρών εργασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 

ΣΕΠΕ» 

- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2020 (ΦΕΚ68/Α/20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» κατά το άρθρο 13 «Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε 
επιχειρήσεις» 

 

Δ. Προσόντα 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν: 
(α) φυσικά πρόσωπα 

 (β) Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
 

Δ1. Προσόντα Ιατρού Εργασίας 

Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:  
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,  
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας και έχουν εκτελέσει καθήκοντα 
ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009,  
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) 
τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 
Οι ιατροί των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες 
ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών (Άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
με το Άρθρο 13 του Ν4683/2020 («Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. »)  
 

Δ2. Προσόντα Τεχνικού Ασφάλειας 

- Καθώς το νοσοκομείο απασχολεί περισσότερα από 650 άτομα στην κατηγορία Β’, αλλά και προσωπικό στην 
κατηγορία Α, ο πρώτος Τεχνικός Ασφάλειας (πλήρους ωραρίου) να έχει τα παρακάτω προσόντα: 
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α1. Δίπλωμα πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή κάθε άλλης ειδικότητας που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και  
α2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και  
α3.  

 Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή  
 Τουλάχιστον προϋπηρεσία ενός από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να έχουν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3850/2010, 
που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικού ή άλλους δημόσιους οργανισμούς 
ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

ή 

β1. Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, Χημικού ή κάθε άλλης 
ειδικότητας που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 
και  
β2. άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και  
β3. 

 Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή  
 Τουλάχιστον προϋπηρεσία ενός από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να έχουν 

παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3850/2010, 
που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικού ή άλλους δημόσιους οργανισμούς 
ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

- Ο δεύτερος τεχνικός ασφάλειας (μερικής απασχόλησης) μπορεί να έχει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα ή 
να έχει πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίου των 
πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος Ηλεκτρολογίας, Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή κάθε άλλης 
ειδικότητας που το αντικείμενο έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία του 
νοσοκομείου και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Η προϋπηρεσία 
μπορεί να είναι τουλάχιστον διετής, εφόσον ο κάτοχος του τίτλου έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα 
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 του Ν. 3850/2010, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικού ή άλλους 
δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για 
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

- Να είναι εγγεγραμμένος στην Ηλεκτρονικής Βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών εργασίας που λειτουργούν 
στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ). 

 

Δ3. ΕΞ.ΥΠ.Π. 
- Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.ΥΠ.Π. 
- Να διαθέτει εργαζόμενους ή συνεργάτες  με τα προσόντα των παραγράφων Δ1 ή/και Δ2 ανάλογα με τη θέση 

για την οποία παρέχει την υπηρεσία. 
- Να δεσμεύεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του ατόμου με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό από την 

ΕΞ.ΥΠ.Π. αυτό το άτομο θα αντικατασταθεί άμεσα από άλλον με τα προσόντα των παραγράφων Δ1 ή/και Δ2 
ανάλογα με τη θέση για την οποία παρέχει την υπηρεσία. 

- Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα τρόπο δεν 
μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί. 
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- Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την 
απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, 
ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

 

Ε. Υποχρεώσεις ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας 

Ε1. Υποχρεώσεις ιατρού εργασίας 

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ιατρού εργασίας  
- Ο ιατρός εργασίας παρέχει στο νοσοκομείο, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και 

συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματικής και ψυχική 
υγείας των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο του 
νοσοκομείου, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η Διοίκηση του 
νοσοκομείου έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό 
το βιβλίο. 

- Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 
(α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
(β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, 
(γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και 
διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας, 
(δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 
(ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και 
ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και με υπόδειξη 
αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.  

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 

- Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την 
πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του 
επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη 
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των 
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, 
αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και 
την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ 
του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

- Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης 
των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών, 
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους 

τρόπους πρόληψής τους, 
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί ή εποπτεύει 
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, 
όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

- Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
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- Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων 
που οφείλονται στην εργασία. 

- Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από το νοσοκομείο και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε 
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

- Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική 
επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

- Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους 
εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει 
λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. 

- Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις 
κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτό δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει 
τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται 
σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των 
ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει 
γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν το νοσοκομείο. 

- Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και 
περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα 
αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε 
αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του 
εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού 
οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης 
της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 

- Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου, 
στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις 
οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. Επιπλέον 
ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση 
της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του 
εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Παράβαση της απαγόρευσης τιμωρείται με 
κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον τεχνικό ασφάλειας 
του νοσοκομείου, εφόσον και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έχει οριστεί σχετικό αρμόδιο 
πρόσωπο/πρόσωπα, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας και με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 
αντιπρόσωπο των εργαζομένων παρέχοντάς τους συμβουλές και ενημερώσεις για κάθε σημαντικό ζήτημα. 
 

Ε2. Υποχρεώσεις τεχνικού ασφάλειας 

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας  

- Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στο νοσοκομείο υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές 
υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο του νοσοκομείου, το οποίο σελιδομετρείται και 
θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η Διοίκηση του νοσοκομείου έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση 
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

- Ο τεχνικός ασφάλειας: 
(α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων 
και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 
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(β) ελέγχει την ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και 
των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογής τους και επιβλέπει την 
εφαρμογή των μέρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας 
σχετικά του αρμόδιου προϊσταμένους των τμημάτων ή τις διευθύνσεις του νοσοκομείου.  

Επίβλεψη συνθηκών εργασίας από τεχνικό ασφάλειας 

- Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
(α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να 
αναφέρει στο νοσοκομείο οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
(β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 
(γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του 
και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων, 
(δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς 
αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

- Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο νοσοκομείο ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 
(α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους 

(β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας. 

- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και 
στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. 

- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
- Ο τεχνικός ασφάλειας υποχρεούται να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον ιατρό εργασίας 

του νοσοκομείου, εφόσον και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έχει οριστεί σχετικό αρμόδιο 
πρόσωπο/πρόσωπα, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας και με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 
αντιπρόσωπο των εργαζομένων παρέχοντάς τους συμβουλές και ενημερώσεις για κάθε σημαντικό ζήτημα. 

 

ΣΤ. Γενικοί Όροι υποχρεώσεων ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας 

- Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους να καταθέσουν ετήσιο 
πρόγραμμα απασχόλησης στο νοσοκομείο. Επιπλέον, κάθε μήνα να καταθέτουν στο νοσοκομείο το μηνιαίο 
πρόγραμμα απασχόλησής του αναλυτικά ανά ημέρα. Για κάθε τροποποίηση του προγράμματος να γίνεται 
έγγραφη ενημέρωση του νοσοκομείου. 

- Ο τεχνικός ασφάλειας ή/και ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις απαραίτητες μετρήσεις. Οι ανωτέρω καταγράφουν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των περιπτώσεων α’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 
38, αναφέρουν στο νοσοκομείο οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, προτείνουν μέτρα 
αντιμετώπισής τους και επιβλέπουν την εφαρμογή του. 

- Οι εργασίες να παρακολουθούνται με ειδικό πρόγραμμα  Η/Υ στο οποίο να δημιουργηθεί αρχείο ιστορικού 
επισκέψεων, ικανό οποιαδήποτε στιγμή να αποτυπώσει πλήρως την πορεία των πραγματοποιηθέντων 
εργασιών. Τα στοιχεία αυτά να μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο νοσοκομείο σε μορφή αρχείου .xlsx ή 
.docx ή .pdf, τα οποία να παραδίδονται στο νοσοκομείο όποτε ζητούνται και υποχρεωτικά με τη λύση της 
σύμβασης. 

- Οι ανάδοχοι θα πρέπει να συνεργάζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα άτομα που θα ορισθούν από 
το ίδρυμα και την ΕΥΑΕ, για την επίβλεψη και τον έλεγχο κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα πρέπει να 
είναι άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και διακριτικότητας σε κάθε παρευρισκόμενο στον χώρο. 

- Οι εργασίες να πραγματοποιούνται χωρίς να παρεμποδίζουν τη λειτουργία των χώρων που εφαρμόζονται. 
- Οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την λήψη των μέτρων ατομικής προστασίας για τους ίδιους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 
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- Πριν από την ανάθεση των καθηκόντων, προϋπόθεση είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και της επάρκειας της 
υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο των συμβάσεων από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Το 
νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υπογραφή της 
σύμβασης χωρίς καμία αξίωση από τους υποψήφιους. 

   

Ζ. Υποχρεώσεις νοσοκομείου 

- Το νοσοκομείο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού 
εργασίας, θα θέσει στη διάθεσή τους αναγκαίους χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα 
μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.  

- Το νοσοκομείο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού 
εργασίας, θα θέσει στη διάθεσή τους πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου και 
πληροφορίες, όσον αφορά: 

- Τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες 
προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε το νοσοκομείο εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας 
ή/και καθηκόντων και  

- τα μέτρα που λαμβάνονται για πρώτες βοήθειες, πυρασφάλειας και εκκένωση χώρων. 
κατά τρόπο που δεν θα θίγεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων προσώπων. 

- Το νοσοκομείο υποχρεώνεται να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας/ιατρό εργασίας για την παρακολούθηση 
προγραμμάτων επιμόρφωσης με προσαρμογή του μηνιαίου προγράμματος παροχής υπηρεσίας σε αυτό. 

- Η Διοίκηση του νοσοκομείου έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του νοσοκομείου για τον Τεχνικό Ασφάλειας. 

- Η Διοίκηση του νοσοκομείου έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του νοσοκομείου για τον Ιατρό Εργασίας. 

- Τυχόν διαφωνία του νοσοκομείο με τον τεχνικό ασφάλειας ή τον ιατρό εργασίας, για θέματα αρμοδιότητάς του 
δεύτερου, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του με το νοσοκομείο. 

- Αν το νοσοκομείο διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού 
εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

- Το νοσοκομείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον ιατρό εργασίας για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, 
λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

- Το νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση για την ασφάλιση των παρεχόντων υπηρεσιών ΤΑ και ΙΕ. Η ασφάλιση των 
ΤΑ και ΙΕ είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη ή ευθύνη της ΕΞΥΠΠ στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

 

 

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνική προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
1 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι 

- έλαβε γνώση των χώρων, των εγκαταστάσεων και των συνθηκών παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών 

- αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

2 Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα της παραγράφου Δ. Προκειμένου για ΕΞ.Υ.Π.Π., να 
κατατεθεί επιπλέον το νομικό καθεστώς της ΕΞ.Υ.Π.Π., ο νόμιμος εκπρόσωπός της, η έδρα της, το είδος των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που θα παρέχουν 
υπηρεσίες στο νοσοκομείο και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την ΕΞ.Υ.Π.Π θα 
αντικαθίστανται από πρόσωπα με τα προσόντα της παραγράφου Δ. 

  

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ανάθεση των υπηρεσιών δύναται να γίνει σε διαφορετικούς αναδόχους με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος 
υπηρεσίας. 
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Προϋπολογισμός υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας: Εξήντα τέσσερις χιλιάδες και εκατόν οκτώ ευρώ (64.108,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός υπηρεσιών ιατρού εργασίας: Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ (36.203,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός: Εκατό χιλιάδες και τριακόσια έντεκα ευρώ (100.311,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 


