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Προς: 1) Ιατρικό Σύλλογο Φλώρινας
2) Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης
3) Ιατρικό Σύλλογο Γρεβενών
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Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
4. ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 143/Α/2014).
6. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων
συμβάσεων
προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.
7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. 7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών &
Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
9. Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων».
10. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ,
εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής,
συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) με Ιατρό εργασίας
και Τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του
άρθρου 15 του Ν.4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς
υπηρεσίες.
11. Το αριθ. πρωτ. 163516/13-11-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007645471 για
ανάληψη πίστωσης ποσού 6.000,00 € για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1)
Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».
12. Το αριθ. πρωτ. 163715/13-11-2020 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
(έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση
δαπανών.
13. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ.1671/20-11-2020 (με ΑΔΑ:
63647ΛΨ-Υ99) έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας - Π.Δ.Μ.
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14. Την αριθμ. πρωτ. 172570/2-12-2020 με ΑΔΑ: ΩΩΧΦ7ΛΨ-Ζ7Ι Απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης με Α/Α 4236/2-12-2020 για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1)
Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».
15. Την αριθμ. πρωτ. 172374/1-12-2020 με ΑΔΑ: 6ΑΨΟ7ΛΨ-ΦΙΞ Απόφαση έγκρισης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 8/1-12-2020 για «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες
ανάθεσης Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας» για
τα έτη 2020-2021.
16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007753840 για «Υπηρεσίες ενός (1) Ιατρού
Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας».
17. Την ανάγκη «Υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την
Π.Ε. Φλώρινας».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Η Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Υπηρεσιών ενός
(1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας», για τις ανάγκες
προστασίας της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων της, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, και διάρκεια σύμβασης 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15-12-2021, προϋπολογισμού
5.995,40 € με Φ.Π.Α. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
α/α

1
2

Αιτουμένη
υπηρεσία

Ώρες
απασχόλησης
ετησίως

Συνολική
εκτιμώμενη Αξία
χωρίς Φ.Π.Α

ΦΠΑ
24%

79,6

Προϋπολογι
σθείσα τιμή
ανά ώρα
χωρίς ΦΠΑ
25,00

1.990,00

477,60

Συνολική
εκτιμώμενη
Αξία με
Φ.Π.Α
2.467,60

Υπηρεσίες
Ιατρού
Εργασίας
Υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφαλείας

113,80

25,00

2.845,00

682,80

3.527,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.995,40 €

Στην Π.Ε. Φλώρινας υπηρετούν:
α) 172 άτομα που ανήκουν στην Γ κατηγορία (106 άτομα μόνιμοι & αορίστου χρόνου, 60 άτομα
κοινωφελή εργασία, 5 άτομα πρακτική άσκηση, 1 άτομο Ειδική Σύμβουλος) και
β) 18 άτομα που ανήκουν στην Β κατηγορία (13 άτομα μόνιμοι & αορίστου χρόνου, 5 άτομα
κοινωφελή εργασία), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
5.995,40 € και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0342.01.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια μόνο προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Πίνακα Ι, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την
Παρασκευή 11 - 12 – 2020 και ώρα 10 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού - Τμήμα
Προμηθειών, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας. Σε περίπτωση
αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και
ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού - Τμήμα
Προμηθειών, της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος Πτολεμαίων 1.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης
(ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Ά75), όπως εκάστοτε ισχύει,
χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, και θα δηλώνεται ότι:

Α) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Γ) Ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
και κατά περίπτωση,
Για τον Ιατρό Εργασίας:
 Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
 Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της
Ιατρικής του εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας,
καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (αρ. 9, παρ.4) και στο Ν.
3996/2011 (αρ.29, παρ. 3) προκειμένου να υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Για τον Τεχνικό Εργασίας:
 Αντίγραφο Πτυχίου: α) Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια
άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή β)
Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Χημικών
ή γ) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού
τμήματος Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή πτυχίο των πρώην
σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).
 Προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους
τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης
γ’ τουλάχιστον πενταετή.
Παράρτημα Α΄.
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Α) Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας.
1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα (άρθρο 11, 12, 13 του Ν.
3850/2010):
Α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από
το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
Β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια
άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
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
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22
που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς 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, η προϋπηρεσία που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:
- για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος,
- για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας.
5. Ο Τεχνικός Ασφαλείας υπάγεται απευθείας στην διοίκηση της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι οι ειδικότητες του Τεχνικού Ασφαλείας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων
καθορίζονται από τον πινάκα του αρ. 13 του Ν.3850/2010 ως εξής:
α/α

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

1

Μηχανολόγος
Μηχανικός

2

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

3

Χημικός Μηχανικός

4

Χημικός

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.

Επιπλέον

Κάθε άλλη ειδικότητα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που
το
αντικείμενο
Τμήματος
σπουδών έχει σχέση
Ηλεκτρολογίας
με τις εγκαταστάσεις
Τμήματος
και την παραγωγική
Ενεργειακής Τεχνικής διαδικασία
της
επιχείρησης.
Τμήματος
Μηχανολογίας

Β) Προσόντα Ιατρού Εργασίας.
Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα ( άρθρο 16 του Ν. 3850/2010):
1. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, όπως
πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα
κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/05/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά
τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/05/2009 εκτελούσαν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας χωρίς να κατέχουν ή
να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο
εγγράφονται οι ιατροί των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 (Υπ. Απ. 1592/58/25-01-2007, ΦΕΚ Β΄157). Οι
ιατροί που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας
μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και εφόσον λάβουν
βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (κατ’ εφαρμογή του άρθ. 29 του Ν. 3996/2011).
3. Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στην Π.Ε. Φλώρινας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Α) Τεχνικός Ασφαλείας.
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες.




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. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε
ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
Ο τεχνικός ασφάλειας 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.
Ο τεχνικός ασφάλειας 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 εργατικών ατυχημάτων, ενημερώνοντας
σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διευθέτηση της επιχείρησης.

Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας.






Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση 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.
Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα
των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπισή ατυχημάτων.

Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας.
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:








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.
Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον εργοδότη
και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικός
ασφαλείας.
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον
εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.

Β) Ιατρός Εργασίας.
Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες.







Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για την σωματική και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ιατρός εργασίας
καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/2010. Ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης
της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και
χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 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.
Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων
βοηθειών.




Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα 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 αναμόρφωση της θέσης εργασίας.
Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή
μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Επίβλεψη Υγείας Εργαζομένων.


Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της
επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό 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 του υγειονομικούς επιθεωρητές
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου
και του εργοδότη.
 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 εργαζόμενους 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.
στ. Εκτελεί 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.
 Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες
των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
 Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη 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 την διάρκεια των ωρών
εργασίας τους.
 Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον
εργοδότη και τους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη , για θέματα της
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 Ο ιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή,
έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους σε συγκεκριμένες συμπληρωματικές
ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες
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 των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι
δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον
εργοδότη.
 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 ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες








εξετάσεις. Δικαιούνται να λάβουν γνώση του φακέλου και του ιατρικού βιβλιαρίου του
εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της 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 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 καταλληλότητας 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 την θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών
παροχών.
Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της
παραγράφου 10 τιμωρούνται με 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>> αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής
ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν. 2472/1997.
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση.
Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8
του Ν. 3850/2010, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες
αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τεταρτοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής
ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της
ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
Α. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να
συνεργάζονται πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Β. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας) ή τον εκπρόσωπο
των εργαζομένων.
Γ. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να
τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
Δ. Αν ο εργοδότης 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 τον
εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
Αρμοδιότητες ΕΞ.Υ.Π.Π.






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 που 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 στη αρμόδια Γενική Διεύθυνση του
Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση,
το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.
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 ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση.
Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε
μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί.
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας 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 αυτό
και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.
Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα απαιτούμενα
μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια
μετρήσεων, εξετάσεων κλπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν τα δικά τους μέσα ή
εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση.

Υποχρεώσεις εργοδότη.
1. Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και του
ιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεση τους αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις,
συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.
2. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας και τον
εκπρόσωπο των εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3850/2010.
3.Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές
διατάξεις ου Ν. 3850/2010.
Υποχρεώσεις αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή τήρηση των όσων ορίζονται
με την παρούσα, καθώς και στη σχετική νομοθεσία.
Διάρκεια παροχής εργασιών.
Ο χρόνος απασχόλησής και παροχής υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (
εκτέλεσης εργασιών) θα είναι για διάστημα δώδεκα μηνών και θα ισχύει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος. Οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται στο έντυπο της
σύμβασης. Η κατανομή των ωρών ανά μήνα απασχόλησης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες,
μπορεί να διαφοροποιείται κατόπιν συνεννόησης της Π.Ε. Φλώρινας και του Ιατρού Εργασίας ή του
Τεχνικού Ασφαλείας και με ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας επίβλεψης και ελέγχου του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας Φλώρινας.
Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της
σύμβασης και θα υποβληθούν στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας Φλώρινας. Κάθε
αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα υποβάλλεται έγκαιρα και εγγράφως από τον ιατρό και τον
τεχνικό και θα κοινοποιείται στο ανωτέρω τμήμα.
Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από την
αρμόδια επιτροπή της Π.Ε Φλώρινας με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013. Στο ποσό της αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της
ισχύος της εντολής.
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……………………………………………………………………………………………..Αριθμητικώς:………
……………………………..
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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