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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΦΗ
ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΧΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.)
Ειςαγωγή
ΣτοΓ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ–ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
απαςχολοφνται ςυνολικά 3.027εργαηόμενοι.
Οι εργαηόμενοι αυτοί κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ επικινδυνότθτασ του άρκρου 10 του
Ν. 3850/2010 ωσ εξισ:

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄

683 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β΄

2.344 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ϊρεσ ετήςιασ απαςχόληςησ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: 1.952,8 ώρεσ
Βάςει των ωσ άνω ωρών θα απαςχοληθείένασ (1) Ιατρόσ Εργαςίασ

Ϊρεσ ετήςιασ απαςχόληςησ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ: 5.565 ώρεσ
Βάςει των ωσ άνω ωρών θα απαςχοληθοφντρεισ(3) Σεχνικοί Αςφαλείασ.

A. ΕΞΨΣΕΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.)
(άρκρ. 23, Ν. 3850/2010)

A.1. Αρμοδιότητεσ Εξωτερικών Τπηρεςιών Προςταςίασ Και Πρόληψησ
(ΕΞ.Τ.Π.Π.)
1.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ και ζχουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ
του τεχνικοφ αςφάλειασ και του ιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. για να παρζχουν υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να κατζχουν ςχετικι άδεια
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
3.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ςυνδζονται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με γραπτι ςφμβαςθ. Η ςφμβαςθ
αυτι κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςτουσ εκπροςϊπουσ των
εργαηομζνων ι αλλιϊσ ανακοινϊνεται ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ επιχείρθςθσ. Στθ ςφμβαςθ
αναγράφονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 9 του
Ν.3850/2010.
4.
Καταγγελία, λφςθ ι αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ μιασ επιχείρθςθσ με ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν μπορεί
να οφείλεται ςε διαφωνία για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ δεφτερθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ
καταγγελία, θ λφςθ ι θ αλλαγι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ και
κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.
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5.
Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει με τθ ςφμβαςθ θ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. κατά
κανζνα τρόπο δεν μεταφζρονται ςε εργαηομζνουσ που απαςχολεί.
6.
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
αυτόν και για κακεμία από τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται.
7.
Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα
απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ
διενζργεια μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα
ι εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται αναφορά ςτθ ςχετικι μεταξφ τουσ ςφμβαςθ.
8.
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, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί θ
επιχείρθςθ.
9.
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.
10.
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.
11.
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ κάκε ςτοιχείο που τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να
εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςφμβαςθ που υπογράφουν
με τθν επιχείρθςθ.
12.
Η αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ζχει επίςθσ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία των
φακζλων, που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 9.
13.
Το άρκρο 70 του Ν.3850/2010 ζχει εφαρμογι και για παροχι ςτοιχείων από τθν
ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., που αφοροφν τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ με τισ
οποίεσ ςυμβάλλεται.

Α.2. Προςόντα Εξωτερικών Τπηρεςιών Προςταςίασ Και Πρόληψησ
(ΕΞ.Τ.Π.Π.)
Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., κα πρζπει να διακζτουν τα προςόντα – απαιτιςεισ που προβλζπονται από τθν
ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία.
Επιπλέον απαιτοφμενα προςόντα ΕΞΤΠΠ:
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα του νοςοκομείου, το μεγάλο πλικοσ εργαηομζνων
και το είδοσ και τθ διαςπορά των εγκαταςτάςεων, απαιτείται αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία
τουλάχιςτον 3 (τριϊν) ετϊν, ςε αντίςτοιχθ επιχείρθςθ – υπθρεςία, δθλ. ςε οργανιςμοφσ –
επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ςυγκεκριμζνα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία του
δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα και ειδικότερα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία δυναμικότθτασ
300 κλινϊν και άνω.
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Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει τυχόν υποχρεωτικζσ Ριςτοποιιςεισ που προβλζπονται από
τθν ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία.

ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ
ΑΠΑΧΟΛΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΞ.Τ.Π.Π. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΟΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗ ΤΝΕΧΕΙΑ.

Β.

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ

Β.1.

ΠΡΟΟΝΣΑ Ιατρού Εργαςίασ

(Ρ.Ν.Ρ. 20.03.2020/2020, ΦΕΚ 68A’, άρκρ. 13)
1.

Κακικοντα ιατροφ εργαςίασ μποροφν να αςκοφν:
α) Οι ιατροί που κατζχουν τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ,
β) Οι ιατροί που κατζχουν τίτλο οιαςδιποτε ειδικότθτασ, πλθν τθσ ιατρικισ τθσ
εργαςίασ, και ζχουν εκτελζςει κακικοντα ιατροφ εργαςίασ ςε επιχειριςεισ προ τθσ
15θσ Μαΐου 2009,
γ) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα οι οποίοι ζχουν αςκιςει κακικοντα ιατροφ εργαςίασ
ςε επιχειριςεισ ςυνεχϊσ επί επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ μζχρι και τισ 15 Μαΐου 2009.

2.
Οι ιατροί τθσ παρ. 1 μποροφν να αςκοφν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ ςε όλεσ τισ
περιφζρειεσ ιατρικϊν ςυλλόγων τθσ χϊρασ, χωρίσ άδεια των ςυλλόγων αυτϊν.

Επιπλέον απαιτοφμενα προςόντα Ιατροφ Εργαςίασ:
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα του νοςοκομείου, το μεγάλο πλικοσ εργαηομζνων
και το είδοσ και τθ διαςπορά των εγκαταςτάςεων, απαιτείταιαποδεδειγμζνθ προχπθρεςία
τουλάχιςτον 3 (τριϊν) ετϊν, ςε αντίςτοιχθ επιχείρθςθ – υπθρεςία, δθλ. ςε οργανιςμοφσ –
επιχειριςεισπαροχισυπθρεςιϊνυγείασ, ςυγκεκριμζνα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία του
δθμοςίου ι του ιδιωτικοφτομζα και ειδικότεραςε κλινικζσ ι νοςοκομείαδυναμικότθτασ 300
κλινϊν και άνω.
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει τυχόν υποχρεωτικζσ Ριςτοποιιςεισ που προβλζπονται από
τθν ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία.

Β.2.

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Ιατρού Εργαςίασ

Β.2.1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ του Ιατροφ Εργαςίασ
(άρκρ. 17, Ν. 3850/2010)
1.
Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ
εργαηομζνουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που
πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ γραπτζσ
υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14. Ο εργοδότθσ
λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο.
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2.

Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα:
α) ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ,
καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων,
β) λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ
μζςων εξοπλιςμοφ,
γ) 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,
δ) οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν,
ε) αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά
ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία, ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ.

3.
Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το
δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγωνόςου, απουςίασ εργαηομζνου.

Β.2.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(άρκρ.18, Ν. 3850/2010)
1.
Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ
κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά τθνπρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε
περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ τουεπικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ
Ε.Υ.Α.Ε., όταν τοφτο δεν ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθδιενζργεια ιατρικϊν
εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι
τωνδιατάξεων 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 τθνκοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ
βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό απόρρθτο υπζρ τουεργαηομζνου και μπορεί
να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ καιΚοινωνικισ
Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και του εργοδότθ.
2.
Ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των
εργαηομζνων καιπρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό:
α) επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ,
προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθστων παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι
τουσ,
β) επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζτρων
προςταςίασ,
γ) ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και
αξιολογεί τα αποτελζςματα τωνερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των
αςκενειϊν αυτϊν,
δ) επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων,ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ
που προζρχονται από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουστρόπουσ πρόλθψισ
τουσ,
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ε) παρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου.
Εκτελεί προγράμματαεμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ
διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ, όπου εδρεφει θεπιχείρθςθ.
3.
Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό
απόρρθτο.
4.
Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ
αςκζνειεσ των εργαηομζνωνπου οφείλονται ςτθν εργαςία.
5.
Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ
εργαηομζνουσ για οποιοδιποτεπαράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν
υγεία.
6.
Η επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να
ςυνεπάγεται οικονομικιεπιβάρυνςθ για αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των
ωρϊν εργαςίασ τουσ.
7.
Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία
απζναντι ςτον εργοδότθ καιςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί νααποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ
του. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του ιατροφ εργαςίασ πρζπεινα είναι αιτιολογθμζνθ.
8.
Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του
εργοδότθ, ςφμφωνα με τισκείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν
κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ ναπαραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για ςυγκεκριμζνεσ
ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσδιενεργοφνται ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., ι ςε
κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσΥπουργοφσ
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρμόδιεσ
μονάδεσ τωναςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.). Στθ
ςυνζχεια ο ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνειγνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των παραπάνω
εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθνεφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ
βαρφνουν τον εργοδότθ.
9.
Για κάκε εργαηόμενο ο ιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό
φάκελο. Επιπλζον κακιερϊνεταικαι περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό
βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τααποτελζςματα των ιατρικϊν
και εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςεαντίςτοιχεσ
εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου
τουεργαηομζνου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι
ιατροί του αςφαλιςτικοφοργανιςμοφ, ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο
εργαηόμενοσ. Σε κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται
ςτον εργαηόμενο που αφορά.
10.
Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ
κινδφνου τουεργαηομζνου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των
ιατρικϊν και εργαςτθριακϊνεξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά,
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 9. Επιπλζονιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να
ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηομζνου προκειμζνου να αποτελζςουν
αντικείμενο επεξεργαςίασ, μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: α) για τθν
αξιολόγθςθτθσ καταλλθλότθτασ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία, β) για τθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουεργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων και γ) για τθ κεμελίωςθ δικαιωμάτων τουεργαηομζνου και αντίςτοιχθ
απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν.
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11.
Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά
παράβαςθ τθσ παραγράφου 10τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ που
προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22του Ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ 50/Αϋ) αντίςτοιχα.
Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του
Ν.2472/1997.
12.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Σ.Υ.Α.Ε. και
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που
αφοροφν τθν τιρθςθ και το περιεχόμενο του ατομικοφ βιβλιαρίου επαγγελματικοφ
κινδφνου, τθ ςυλλογι και επεξεργαςία επιπλζον δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και
επιμζλεια του εργαηομζνου, τθν επιβολι των κυρϊςεων τθσ παραγράφου 11 και κάκε άλλθ
λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ.

Γ.

ΣΕΦΝΙΚΟ ΑΥΑΛΕΙΑ

Γ.1.

ΠΡΟΟΝΣΑ Σεχνικού Αςφαλείασ

(άρκρ. 11, Ν. 3850/2010)
1.

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ πρζπει να ζχει τα παρακάτω προςόντα:
α) πτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ
(Α.Ε.Ι.) του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ τμιματοσ
Μθχανολόγων-Μθχανικϊν ι Ηλεκτρολόγων- Μθχανικϊν ι Χθμικϊν-Μθχανικϊν και
άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο τθσ
Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.),
ι
β) πτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ
τμιματοσ Χθμικϊν και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από
τθν κείμενθ νομοκεςία,
ι για απαςχόλθςθ ωσ δεφτεροσ και τρίτοσ τεχνικόσαςφαλείασ για τθν ςυμπλιρωςθ
των απαιτοφμενωνωρϊναπαςχόλθςθσβάςει του αρικμοφ των εργαηομζνων
γ) πτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) ι ιςότιμων ςχολϊν του
εξωτερικοφ ι πτυχίο των πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ
Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).

2.
Ρροχπθρεςία τουλάχιςτον διετι για τουσ τεχνικοφσ τωνπεριπτϊςεων α) και β) και
πενταετι για τουσ τεχνικοφσ τθσπερίπτωςθσ γ), που υπολογίηεται από τθν απόκτθςθ του
πτυχίου (παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 3850/2010).
3.
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 του Ν.3850/2010 πουεκτελείται από τα αρμόδια
Υπουργεία ι εκπαιδευτικοφσ ι άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι από εξειδικευμζναΚζντρα
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.) πιςτοποιθμζνα για τθν υγεία και αςφάλεια των
εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ προχπθρεςία που
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 μειϊνεται για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ
τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ και για τουσ τεχνικοφσ τθσ περίπτωςθσγϋ κατά τρία ζτθ.
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Επιπλέον απαιτοφμενα προςόντα Σεχνικοφ Αςφαλείασ:
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδιαιτερότθτα του νοςοκομείου, το μεγάλο πλικοσ εργαηομζνων
και το είδοσ και τθ διαςπορά των εγκαταςτάςεων, απαιτείται αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία
τουλάχιςτον 3 (τριϊν) ετϊν, ςε αντίςτοιχθ επιχείρθςθ – υπθρεςία, δθλ. ςε οργανιςμοφσ –
επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ςυγκεκριμζνα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία του
δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα και ειδικότερα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία δυναμικότθτασ
300 κλινϊν και άνω.
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει τυχόν υποχρεωτικζσ Ριςτοποιιςεισ που προβλζπονται από
τθν ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία.

Γ.2.

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Σεχνικού Αςφαλείασ

Γ.2.1.

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

(άρκρ. 14, Ν. 3850/2010)
1.
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. Τισ γραπτζσ υποδείξεισ ο τεχνικόσ αςφάλειασ
καταχωρεί ςε ειδικό βιβλίο τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο ςελιδομετρείται και κεωρείται από
τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ
των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο.
2.

Ειδικότερα ο τεχνικόσ αςφάλειασ:
α) 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,
β) 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.

Γ.2.2.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

(άρκρ. 15, Ν. 3850/2010)
1.

Για τθν επίβλεψθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ:
α) 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,
β) να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικϊν ατυχθμάτων, να αναλφει και αξιολογεί τα
αποτελζςματα των ερευνϊν του και να προτείνει μζτρα για τθν αποτροπι
παρόμοιων ατυχθμάτων,
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δ) να εποπτεφει τθν εκτζλεςθ αςκιςεων πυραςφάλειασ και ςυναγερμοφ για τθ
διαπίςτωςθ ετοιμότθτασ προσ αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων.
2.
Για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ ο τεχνικόσ αςφάλειασ
ζχει υποχρζωςθ:
α) 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,
β) να ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και εφαρμογι των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ
των εργαηομζνων ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ.
3.
Η άςκθςθ του ζργου του τεχνικοφ αςφάλειασ δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ςε αυτόν
από τον εργοδότθ και άλλων κακθκόντων, πζρα από το ελάχιςτο όριο ωρϊν απαςχόλθςισ
του ωσ τεχνικοφ αςφάλειασ.
4.
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία
απζναντι ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ
του. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.
5.

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο.

Γ.2.3.

ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ

Ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ζχει τθν υποχρζωςθ να εκπονιςει μελζτθ
επαγγελματικοφ κινδφνου ςε ςυνεργαςία με τον Ιατρό Εργαςίασ τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και θ οποία
κα πρζπει να κατατεκεί γραπτϊσ εντόσ τριμήνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η
εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου κα περιλαμβάνει τον εντοπιςμό των κινδφνων για τθν
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ποιοτικι και ποςοτικι εκτίμθςθ των κινδφνων
που υπάρχουν ςτο χϊρο εργαςίασ ςυνεκτιμϊντασ τθν ιδιαιτερότθτα και τθ μοναδικότθτα
που παρουςιάηουν οι χϊροι τθσ εκάςτοτε μονάδασ. Ακόμθ κα προςδιορίηονται τα
απαιτοφμενα μζτρα
πρόλθψθσ ςε ςχζςθ με το βακμό επικινδυνότθτασ. Θα
ςυμπεριλαμβάνει όπου χρειάηεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία μετριςεισ
φυςικϊν, χθμικϊν παραγόντων με ςκοπό τον ακριβι προςδιοριςμό του βακμοφ
επικινδυνότθτασ αυτϊν των παραγόντων. Η μεκοδολογία και τα αποτελζςματα των
μετριςεων κα αποτελοφν προςάρτθμα ςτο κυρίωσ ςϊμα τθσ μελζτθσ.

Δ.

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ

(άρκρ. 20, Ν. 3850/2010)

1.
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου τουσ ναςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ.
2.
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον αντιπρόςωπο των εργαηομζνων.
3.
Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε
κζματα υγείασ καιαςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των
εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα.
4.
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

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2020

8

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΗΨΗΣ

κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι ςτον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά
επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.

Ε.

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3850/2010.

Σ.

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ

Ρζρα των υποχρεϊςεων που προβλζπονται από τθν νομοκεςία, ο Ανάδοχοσ και τισ εξισ
υποχρεϊςεισ:
1.
ΟΑνάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται ανά πάςα ςτιγμι µε τα αρμόδια όργανα
του Νοςοκομείου (Διοίκθςθ, Επιτροπι Υγιεινισ και Αςφάλειασ, Επιτροπι Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων, Επιτροπι Χωροταξίασ, Τεχνικι Υπθρεςία, κλπ).
2.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει τόςο κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ όςο και μετά από
αυτι, χωρίσ χρονικό περιοριςμό, να μθν αποκαλφπτει ι κακϋ οιονδιποτε τρόπο αφινει να
διαρρεφςει ςε τρίτουσ και να μθν κάνει χριςθ οιαςδιποτε πλθροφορίασ ςτοιχείων
ςχετικϊν με τισ μονάδεσ, αλλά υποχρεοφται να αποτρζπει με κάκε νόμιμο τρόπο τθν
ανακοίνωςθ αυτϊν. Η απαγόρευςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά και τουσ κακϋ
οιονδιποτε τρόπο ι ιδιότθτεσ προςτικζμενουσ βοθκοφσ εκπλθρϊςεων και εν γζνει
ςυνεργάτεσ.

Ζ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συμφωνοφνται και γίνονται ανεπιφφλακτα αποδεκτά από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ και
τον ςυμβατικό ανάδοχο, οι κατωτζρω Ειδικοί Προι:

1.
Η αυτόματθ λφςθ ι τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει, μονομερϊσ,
άνευ τιρθςθσ προκεςμίασ προειδοποίθςθσ, και χωρίσ το δικαίωμα του αναδόχου για
αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ πλιρωςθσ των υφιςταμζνων ςτον Οργανιςμό του Νοςοκομείου
κενϊν οργανικϊν κζςεων Ιατροφ Εργαςίασ & Τεχνικοφ Αςφαλείασ και ςφςταςθσ ΕΣΥΡΡ.
2.
Στθν περίπτωςθ που υπάρξει αυξομείωςθ των απαιτοφμενων ωρϊν απαςχόλθςθσ
του Ιατροφ Εργαςίασ ι του Τεχνικοφ Αςφαλείασ, τόςο από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ μζχρι τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, όςο και κατά τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ
παροχισ υπθρεςιϊν, ςυμφωνείται ότι αυξομείωςθ των ωρϊν ςε ποςοςτό ίςο ζωσ και το
10% (δζκα τοισ εκατό)επί των προβλεπόμενων ωρϊν τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Σφμβαςθσ, δεν
κα επιφζρει καμιά μεταβολι ςτο ςυμβατικό τίμθμα.
3.
Οι υπθρεςίεσ του ιατροφ εργαςίασ και τεχνικοφ αςφαλείασ, παρζχονται για το
ςφνολο του προςωπικοφ του νοςοκομείου, ανεξαρτιτωσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ του με το
Νοςοκομείο (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, Συμβαςιοφχοι, κλπ) και του χϊρου που αυτό εργάηεται,
περιλαμβανομζνων και των χϊρων που ενοικιάηει θ κατζχει το νοςοκομείο (ΚΚΨΥΡ,
Ψυχιατρικόσ Ξενϊνασ, Ρλουτάρχου, κλπ), πζραν των κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων του
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟΥ και τθσ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ.
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4.
Ρζραν των αναφερομζνων υποχρεϊςεων τθσ ΕΞΥΡΡ (παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ
Εργαςίασ, Τεχνικοφ Αςφαλείασ και λοιπϊν παρεχομζνων υπθρεςιϊν), ιςχφουν όςα
προβλζπονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία. Στθν περίπτωςθ που κατά
τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ και Τεχνικοφ
Αςφαλείασ, επζλκει αλλαγι ςτθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία, ο ανάδοχοσ οφείλει να
παρζχει τισ υπθρεςίεσ του προςαρμοςμζνεσ ςφμφωνα με τθν νζα νομοκεςία.
5.
Η απαιτοφμενθ αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία τουλάχιςτον 3 (τριϊν) ετϊν, τόςο για
τθν ΕΞΥΡΡ, όςο και για τον Ιατρό Εργαςίασ και τον Τεχνικό Αςφαλείασ τθσ ΕΞΥΡΡ, κα
αποδεικνφεται από 1 (μία) τουλάχιςτον Σφμβαςθ ςε αντίςτοιχθ επιχείρθςθ – υπθρεςία,
δθλ. ςε οργανιςμοφσ – επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, ςυγκεκριμζνα ςε κλινικζσ ι
νοςοκομεία του δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα και ειδικότερα ςε κλινικζσ ι νοςοκομεία
δυναμικότθτασ 300 κλινϊν και άνω και κα πιςτοποιείται θ καλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
6.
Στθν περίπτωςθ που ο Ιατρόσ Εργαςίασ και ο Τεχνικόσ Αςφαλείασ που πρόκειται να
απαςχολθκεί ςτο Νοςοκομείο, δεν απαςχολοφνταν ςτθν ΕΞΥΡΡ κατά το χρονικό διάςτθμα
τθσ Σφμβαςθσ τθσ ΕΞΥΡΡ τθσ ανωτζρω παραγράφου, τότε κα κατατεκοφν για αυτοφσ,
(Ιατρόσ Εργαςίασ και Τεχνικόσ Αςφαλείασ) άλλεσ ξεχωριςτζσ Συμβάςεισ, είτε ατομικζσ, είτε
Σφμβαςθ με άλλθ ΕΞΥΡΡ ςτθν οποία αυτοί απαςχολοφνταν και κα πιςτοποιείται θ καλι
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
7.
Η ΕΞΥΡΡ οφείλει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ, ανελλιπϊσ και ςφμφωνα με τθν
νομοκεςία και τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ και οφείλει να αντικακιςτά άμεςα κάκε
Ιατρό Εργαςίασ ι Τεχνικό Αςφαλείασ ι άλλο βοθκθτικό προςωπικό τθσ, που δεν παρζχει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι που θ ςυμπεριφορά του προσ το προςωπικό του
Νοςοκομείου δεν είναι ευπρεπισ ι που αιτιολογθμζνα κρικεί από τθν Διοίκθςθ του
Νοςοκομείου ότι αςκεί πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του.

8.
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι, υποχρεοφνται ςτθν προςφορά τουσ, να ςυμπεριλάβουν
αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ ΕΞΥΡΡ, με αναλυτικι αναφορά τθσ εμπειρίασ, του ανκρωπίνου
δυναμικοφ, των διακζςιμων μζςων και εξοπλιςμοφ και του πελατολόγιου τουσ.

Η Επιτροπι

ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ

ΓΕΡΑΙΜΑΣΟ ΚΟΜΑ
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