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*              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :  
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        

 

 

 

 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3592 

 ΑΘΗΝΑ :    4-10-2021 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Προμηθειών 
Πληροφορίες : Παρασκευά Ελένη  
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 26 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 
Τηλέφωνο : 213 2052 834 
Email : gr.prom@ophthalmiatreio.gr 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ – ΤΗΛ. – FAX) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

11/2021 
Για την Ανάδειξη Ανάδοχου για παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης 
(ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΝΟΣ (1)ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΕΞ.Υ.Π.Π) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού κόστους 10.095,44€ 
συμπεριλαμβανομένου 24%ΦΠΑ. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ » 
Ν.Π.Δ.Δ.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία 14-10-2021 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 10:00 π.μ . 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: « ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»Ν.Π.Δ.Δ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ανάδειξη Ανάδοχου για τη παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας 
Προστασίας και πρόληψης (ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΕΝΟΣ (1)ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΕΞ.Υ.Π.Π    με συλλογή 
προσφορών 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

10.095,44  € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ 

Το Νοσοκομείο  ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1. Τον ν. 4412/16 : «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύεΙ 

1.2. Τον ν. Του Ν. 4782/9-03-2021 περί  : « Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού Πλαισίου  των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας  και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία 

1.3. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμηθειών Φορέων εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

1.4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει . 

 
 

2. Τις Αποφάσεις:  
2.1. Την υπ’ αριθμ.3377/21-9-2021 (ΑΔΑ:Ψ20746ΜΧ1Θ-ΔΓΩ) Απόφαση του Διοικητή  του  

Νοσοκομείου μας, σχετικά με την Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και διενέργειας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου . 

2.2. Την με αριθ.  396/ /29-9-2021 απόφαση ανάληψης δέσμευσης  (ΑΔΑ: 91ΡΠ46ΜΧ1Θ-
Ρ35 ). 

 
Διενεργεί  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΣ για την Ανάδειξη Ανάδοχου για τη 
παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και πρόληψης (ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΕΝΟΣ (1)ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΕΞ.Υ.Π.Π    , για χρονικό διάστημα (1) έτους, με λήψη 
κλειστών προσφορών.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αναφέρεται  στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της παρούσης και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

13-10-2021 
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΩΡΑ 14.00 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  -  Γραφείο 

Προμηθειών 
(ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 – 1ος 

όροφος) 

14-10-2021 
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΩΡΑ 12.00 

 
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας 
διενέργειας  του διαγωνισμού 13-10-2021  και έως τις 14:00.  
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Προσφορές υποβάλλονται για  ένα , ή και όλα τα τμήματα της πρόσκλησης . 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
 1.1  Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

1.   Τη λέξη προσφορά  
2. Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος: ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
3. Το  αντικείμενο του διαγωνισμού  
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

  
 1.2  Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς β) τα προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες 
στην παρούσα πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις και γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό είκοσι  (120) ημέρες προσμετρούμενες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Β. Τεχνική  Προσφορά η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας πρόσκλησης. Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές 
προδιαγραφές να συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Γ. Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά  τυχών 
αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η 
τρέχουσα τιμή. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που 
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά 
την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, 
απορρίπτονται. 
Διευκρινίζεται ότι:  

• Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

•  Για την προμήθεια της υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4412/2016 και του Ν. 4782/9-03-2021  όπως ισχύουν  
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 1.3  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης.  

 1.4  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης και η κατάθεση προσφοράς από μόνη της δηλώνει ότι οι όροι 
γίνονται αποδεκτοί.   

 1.5  Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

  
  ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Το  αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  ενιαία 
χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς). Για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
λαμβάνεται υπόψη , η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές 
τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές , με βάση τους όρους της πρόσκλησης.   
Η επιτροπή  θα αποσφραγίσει τους φακέλους των προσφορών και θα μονογράψει όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο και στην συνέχεια θα καταχωρήσει όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα  του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο και θα υπογραφεί.  
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις 
από τους διαγωνιζομένους επί των  υποβληθέντων στοιχείων.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση  του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες .    
 
Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των  
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης  διατηρεί το δικαίωμα: 

• Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διενέργειας σύναψης 
σύμβασης μετά από αιτιολογημένη απόφασή της   

• Να αποφασίσει τη ματαίωση διενέργειας σύναψης σύμβασης  και την επανάληψη 
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης    

  
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις:   

1. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.   
3. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της πρόσκλησης. 
4. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης. 
5. Προσφορά που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
6. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκλησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΝΑΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  
Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους που ανήκουν στο 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». 
              
Α.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π) (αρθρ.23Ν.3850/2010) 
 
Α.1 Αρμοδιότητες Εξωτερικών Υπηρεσιών και Πρόληψης(ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
1.Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με την Αναθέτουσα Αρχή με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση  αυτή 
κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Στη σύμβαση 
αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του 
Ν.3850/2010. 
 
4. Καταγγελία λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να 
οφείλεται 
σε Διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωσή η καταγγελία ή 
λύση της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. 
 
5.Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα 
τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί. 
 
6.Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας και του 
ιατρού εργασίας, 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 κάθε μια από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.  
7. Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για την 
διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λ.π, οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα 
ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση. 
 
8.Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για κάθε επιχείρηση με την οποία 
συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 
μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 
καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π.  και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούνται να τηρεί η 
επιχείρηση.  
 
9. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας με το χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των 
οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξάμηνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια 





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ( ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) Σελίδα 6 

έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο 
δίμηνο κάθε έτους. 
  
10.Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που  
αφορά τόσο την ιδιά όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλονται. 
 
11. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 
κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση. 
 
12. Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φακέλων 
που αναγράφονται στην παράγραφο 9. 
 
13. Το άρθρο 70 του Ν.3850/2010 έχει εφαρμογή και για παροχή στοιχείων από την ΕΞ.Υ.Π.Π. 
που αφορούν την υγειά και ασφάλεια των εργαζομένων σε  επιχειρήσεις με τις οποίες 
συμβάλλεται. 
 
Α.2 Προσόντα Εξωτερικών Υπηρεσιών προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα και απαιτήσεις που προβλέπονται από την 
σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
Επιπλέον απαιτούμενα προσόντα ΕΞ.Υ.Π.Π. 
Λαμβάνονται υπόψη την ιδιαιτερότητα του νοσοκομείου, και την διασπορά των 
εγκαταστάσεων απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 (τριών) ετών σε 
αντίστοιχη επιχείρηση -υπηρεσία, δηλαδή σε οργανισμούς- επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 
υγείας, συγκεκριμένα σε κλινικές ή νοσοκομεία. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τυχόν 
υποχρεωτικές Πιστοποιήσεις που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. 
Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Β.1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (άρθρο 11 Ν.3850/2010) 
 
1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι) 
του εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του εξωτερικού τμήματος Μηχανολόγων -μηχανικών ή 
Ηλεκτρολόγων -χημικών -Μηχανικών , ,και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται 
από το τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε). ή 
 β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού τμήματος 
Χημικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία, ή για απασχόληση ως δεύτερος και τρίτος τεχνικός ασφαλείας για την 
συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών απασχόλησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων. 
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι)  ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού 
ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε). 
2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους 
τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους 
τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή . 
3. Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 
θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα 
με το άρθρο 22 του Ν.3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή 
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εκπαιδευτικούς ή άλλους δημοσίους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.ΕΚ.) πιστοποιημένα για την υγειά και ασφάλεια των 
εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται για τους τεχνικούς των περιπτώσεων ά και ΄β της 
παραγράφου 1 κατά ένα έτος και για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄κατά τρία έτη. 
 
Επιπλέον απαιτούμενα προσόντα Τεχνικού Ασφάλειας:  
Θα πρέπει να διαθέτει τυχόν υποχρεωτικές Πιστοποιήσεις που προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. 
Απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε αντίστοιχη 
επιχείρησης επιχείρηση- υπηρεσία, δηλ. σε οργανισμούς-  επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 
υγείας, συγκεκριμένα σε κλινικές ή κλινικές νοσοκομεία του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 
 
1)ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη 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 της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση 
Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 
που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
 
2. Ειδικότερα 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, 
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την 
εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 
 
 
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
 
1) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και 
ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
2) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 
3) 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, 
4) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
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5. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: 
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 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. 
6. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον  
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας. 
7. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 
στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα 
της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε 
κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 
8. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
 
 
 
 
Γ) ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Γ.1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Ν.Π. 20.03.2020/2020,ΦΕΚ 68’Α,αρθρο 13) 
1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οποιασδήποτε 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 της 15 Μαΐου 2009. 
 
2.Οι ιατροί της παρ.1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις 
περιφέρειες ιατρικών συλλογών της Χώρας, χωρίς άδεια των συλλογών αυτών. 
 
Επιπλέον απαιτούμενα προσόντα ιατρού Εργασίας: 
Απαιτείται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε αντίστοιχη 
επιχείρησης επιχείρηση- υπηρεσία, δηλ. σε οργανισμούς-  επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 
υγείας, συγκεκριμένα σε κλινικές ή κλινικές νοσοκομεία του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τυχόν υποχρεωτικές Πιστοποιήσεις που προβλέπονται από την 
σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 
 
2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους 
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο 
ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/2010. Ο εργοδότης 
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
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2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 
κατασκευής και συντήρησης 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, σωματικής ή 
ψυχικής, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης ατόμων που υφίστανται 
διακρίσεις ή θυμάτων βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, καθώς και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην παραγωγική διαδικασία, 
ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης ή εύλογων προσαρμογών της θέσης εργασίας. 
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 
1. 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. 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. 
2. 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, μεταξύ των οποίων τους 
κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης 
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής 
της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 
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6. 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. 
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του Ν. 3850/2010 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό 
εργασίας. 
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση 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 τον εργοδότη. 
9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης 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. 
10. 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 παραγράφου 9. 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. 
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση 
της παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄) αντίστοιχα. Σε περίπτωση 
πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 
 
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
 
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 
Εργασίας, 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. 
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Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 
συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 
μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 
καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η 
επιχείρηση. 
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 
εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των 
οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο 
δίμηνο κάθε έτους. 
Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός 
των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 
Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά 
τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε 
στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σχετική σύμβαση. 

 
4)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020-21 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
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Παραϊατρικό 0 7 0 7  
Λοιπό 

Επιστημονικό 
0 0 0 

0  
Τεχνικό  0 4 0 4  

Διοικητικό 0 0 35 35  
Βοηθητικό 0 22 0 22  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 121 35 156  
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
(Βάσει άρθρ. 21 

του ν. 3850/2010) 

3,5 2,5 0,4 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

0 302,5 14 316,5 
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ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
(Βάσει άρθρ. 21 

του ν. 3850/2010) 

0,8 0,6 0,4 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

0 72,6 14 86,6 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 87  

       

  
ΩΡΕΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΎ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

317 18,00 € 5.706,00 € 7.075,44 € 

 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
87 28,00 € 2.436,00 € 3.020,64 € 

       

       
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ: 
 1)Τεχνικού Ασφαλείας 5.706,00 € + ΦΠΑ =7.075,44€ 
 2) Ιατρού Εργασίας   2.436,00€+ΦΠΑ = 3.020,00€ 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια (12) μηνών και θα μπορεί να παραταθεί για 
(12) μήνες ακόμη μετά από την απόφαση της διοίκησης και την επικαιροποίηση των 
στοιχείων.   
 

• Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ.  

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
                            & 

                                                                                 ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : «ΟΦΘΑΛΜΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

                                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 




