
 

 

   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

        

        Λαμία   28-12-2022    

       Αρ. Πρωτ. 2230 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

      Ταχ.Δ/νση: 

          Γραφείο: 

 Σμύρνης 25 – Λαμία 

 Προμηθειών 
 

    Πληροφορίες:  Καββαδίας Ιωάννης 
   Τηλέφωνο: 

FAX:  
 2231351117 
 2231351125 

Email:  promithies@1035.syzefxis.gov.gr  
 

 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «2η Επαναληπτική Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ΕΙ∆ΟΣ: Παροχή υπηρεσιών  Ιατρού εργασίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 
CPV: 71317210-8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για τον Ιατρό 
εργασίας   για (1) ένα έτος. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισµός Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ΚΑΕ: 0413-0412. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιµή σε Ευρώ) 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

 

Έχοντας υπόψη:  
 
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
  
1.Του Ν.4412/2016 ((ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α’ 36/2021)». 
 
 
2.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
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3.Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση των 
Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
 
 
4.Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
5.Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
6.Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
7.Του Π.Δ.80/2016«Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
8.Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέο Ασφαλιστικό   Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις  
 
9.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
10.Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 11.Τις διατάξεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για Την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων». Συγκεκριμένα του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. β:  «Εργοδότης: 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο 
και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση», του εδ. γ: «Επιχείρηση: 
κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται», του 
εδ. στ: «Πρόληψη: το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται 
καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη 
μείωση των επαγγελματικών κινδύνων», του άρθρου 8, παρ. 1: «Στις επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ....», της παρ. 2: «Στις επιχειρήσεις που 
απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί 
τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας…», της παρ. 4: «Ο εργοδότης, για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού 
εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, 
εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές 
δαπάνες», του άρθρου 9, παρ. 1: «Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του παρόντος για υποχρέωση χρησιμοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας 
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και ιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού 
εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της 
σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης». 
     
 12.Την αριθμ. πρωτ. οικ. 108142/15-11-2022 (ΦΕΚ 1076/ΥΟΔΔ/22-11-2022) απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με το διορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
        
13.Την  υπ. αριθμ. 14929/3925/17-02-2022 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την  
οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2022. 
        
14. Την υπ. αριθμ. 240/25-10-2022 ανάληψη δέσμευση της Υπηρεσίας μας. 
 
15.Την εγγραφή και δέσμευση του υπολοιπόμενου  ποσού των 1.968,75 ευρώ  και 2.625,00 
στους ΚΑΕ 0412 και 0413 αντίστοιχα με την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2023. 
 
16. Το γεγονός ότι στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας», υπηρετούν ογδόντα έξι (86) εργαζόμενοι (τακτικό 
προσωπικό και Ι.Δ.Α.Χ.) και ΙΔΟΧ επικουρικού προσωπικού.  
 
17.Την υπ’ αριθμ. 29η/31-10-2022 (θέμα 3ο) Απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε «Περί   
εγκρίσεως  Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και 
Ιατρού εργασίας  των Παραρτημάτων  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.» 
 
18.Την υπ. αριθμ 29ης/31-10-2022 (Θέμα 3ο) απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε                  
« Περί εγκρίσεως  της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Παροχή υπηρεσιών    Τεχνικού Ασφαλείας και 
Ιατρού Εργασίας για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 
προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα  ευρώ  ( 5.250,00€)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.». 
 
19.Την υπ’ αριθμ. 1852/03-10-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή 
υπηρεσιών    Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα  ευρώ  
( 5.250,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

     20.Το υπ. αριθμ. 1896/ 14-11-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και  
αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
21.Την υπ. αριθμ 31ης/30-11-2022 (Θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. « Περί εγκρίσεως   

και αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής  διαγωνιστικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με την 

συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Παροχή υπηρεσιών    

Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος, προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα  ευρώ  ( 5.250,00€)  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά για τον Τεχνικό Ασφαλείας δύο χιλιάδων διακοσίων 
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πενήντα ευρώ (2.250,00) και για τον Ιατρό Εργασίας τριών χιλάδων ευρώ (3.000,00) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .». 

 

22.Την από 06-12-2022 υπογραφείσα σύμβαση για τον Τεχνικό Ασφαλείας με την εταιρεία Α. 

ΤΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. 

 

23.Την υπ’ αριθμ. 2052/07-12-2022  1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών  Ιατρού Εργασίας για τα Παραρτήματα του 

Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα  

ευρώ  ( 3.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

    24. Το υπ. αριθμ. 2133/ 14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και  
αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
25. Την υπ. αριθμ 34ης/16-12-2022 (Θέμα 1ο) απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. « Περί 
εγκρίσεως   και αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής  διαγωνιστικής διαδικασίας 
απευθείας ανάθεσης, με την συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για την Παροχή υπηρεσιών     Ιατρού Εργασίας για τα Παραρτήματα του 
Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα  
ευρώ  ( 3.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.». 
 

 
   
 

 
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών  
Ιατρού εργασίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε προϋπολογισμού 3.000,00€  
 
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 
 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.) 

β. ότι δεν έχουν  αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης 

διακήρυξης, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

γ) Τεχνική Προσφορά. 
δ) Οικονομική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε 
καλά σφραγισμένο υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
ε) Φορολογική Ενημερότητα. 
στ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

 

2. Τόπος και χρόνος Υποβολής: 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός 
σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 
Παροχή υπηρεσιών για Ιατρό εργασίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.»  

Ο φάκελος θα κατατίθεται στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε Σμύρνης 25 Λαμία τκ 35132 

μέχρι τις 11 Ιανουαρίου του 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., μετά την 

λήξη της προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης όλων των προσφορών, λαμβάνουν 
μέρος στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά, για το σύνολο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή για κάθε παράρτημα ξεχωριστά . Εναλλακτικές 
προσφορές δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις και 

ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
Προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Για τα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε θα κατανεμηθούν ανάλογα με το προσωπικό τους. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ στο Βαθύ Αυλίδας 

(30 εργαζόμενοι 1.046,51 ευρώ) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στο Δομοκό 

(36 εργαζόμενοι 1.255,81 ευρώ) 

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στη Λαμία (20 εργαζόμενοι 697,68 

ευρώ) 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με τον εν λόγω διαγωνισμό προβλέπεται να γίνει η ανάθεση της παροχής 
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υπηρεσιών  ιατρού εργασίας, (75 ωρών)  και χρονικής διάρκειας ενός έτους για 
το προσωπικό των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας . Η κατανομή των ωρών  εργασίας των ανωτέρω, θα γίνει ανάλογα με 
το προσωπικό του κάθε Παραρτήματος. 
 
 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Ο γιατρός εργασίας παρέχει  υποδείξεις και  συμβουλές στον εργοδότη, στους 

εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά,  προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που 

πρέπει να λαµβάνονται για τη  σωματική  και  ψυχική  υγεία  των  εργαζομένων.  Ο  γιατρός 

εργασίας  καταχωρεί  τις  γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 

3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαβαίνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 

που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέµατα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

τροποποίησης στη παραγωγική διαδικασία, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, 

σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

3. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέµατα λήψης μέτρων προστασίας κατά των 

εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας µέσων εξοπλισμού. 

4. Ο γιατρός 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. 

5. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών. 

6. Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέµατα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης 

εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή   µόνιµα, κακώς  και ένταξης ή επανένταξης 

µειονεκτούντων ατόµων  στην παραγωγική διαδικασία, ακόµα και µε υπόδειξη αναμόρφωσης 

της θέσης εργασίας. 

7. Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται  για να επαληθεύει τη 

δικαιολογημένη ή µη, λόγω νόσου, απουσία του εργαζομένου. 

 
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

 
1. Ο γιατρός 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 

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 τον 

κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 

απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και µπορεί να ελεγχτεί από τους υγειονομικούς 
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επιθεωρητές  του  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης,  για  την  

κατοχύρωση  του εργαζομένου και του εργοδότη. 

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψη 

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 πρόληψης τους. 

ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 

προγράµµατα εμβολιασμού των εργαζομένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής 

όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

3. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, 

ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία. 

5. Ο  γιατρός  εργασίας  πρέπει  να  ενημερώνεται  από  τον  εργοδότη  και  τους  εργαζόμενους  

για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

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. Ο  γιατρός  εργασίας  έχει,  κατά  την  άσκηση  του  έργου  του,  ηθική  ανεξαρτησία  

απέναντι  στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για 

θέµατα της αρμοδιότητας του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε 

κάθε περίπτωση απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

8. Ο  γιατρός  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 εργαζόμενους για 

συγκεκριµένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε 

Ε.Ξ.Υ.Π.Π. σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα σε προσδιοριζόμενες από τους 

Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής   Αλληλεγγύης   

αρµόδιες   μονάδες   των   ασφαλιστικών   οργανισμών  του   Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω  

εξετάσεων  και  τα  αξιολογεί.  Οι  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  την  εφαρµογή  της 

παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

9. Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός 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 

εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι 

γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος 
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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 εργαζόμενου,   στοιχείων,  δεδομένων   άλλων   πέραν   των   αποτελεσμάτων   

των   ιατρικών   και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, 

σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου «9», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά 

δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, µε επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, 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  τη  θεμελίωση  των  δικαιωμάτων  του  εργαζόμενου  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»  αντίστοιχα.  Σε  

περίπτωση  περιουσιακής ή  ηθικής  βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(Άρθρο 20 του Ν.3850/2010) 
 

     1.Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούνται κατά την 
εκτέλεση    του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς 
ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας οφείλουν, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους να συνεργάζονται με την Επιτροπή Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας 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. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του 
Τεχνικού ασφαλείας 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. 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

■ Ιατρός (ΠΕ) 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με ειδίκευση στην 

Iατρική Εργασίας . Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της 
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αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή 

αντιστοιχίας. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή εμπειρία σε 

σχετικό πλαίσιο 

■ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

o Αίτηση 

o Αντίγραφο πτυχίου 

o Άδεια  ασκήσεως  ιατρικού  επαγγέλματος 

o Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο 
Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας 

 

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας, θα γίνει σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/18-10-1985, τ. Α΄) περί «Υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3850/10 
2. Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/21-6-1988, τ. Α΄) 
3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988, τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
1836/89 (ΦΕΚ 79/14-3-1989 τ. Α΄) 
4. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996, τ. Α΄) 
5. Το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ. Α΄) 
6. Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/3-8-1999, τ. Α΄) 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/03 τ.Α’) 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013) 
10. Την 12370/1435/22-04-2013 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

 Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ. 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες 

θα αποβάλλονται από την διαδικασία. 
 Η προσφορά θα ισχύει 180 ημέρες. 

 
Η  παράδοση-παραλαβή  της  εργασίας  θα  γίνεται στα κατά  τόπους 
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ήτοι: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ στο Βαθύ Αυλίδας  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στο Δομοκό 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ στη 
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Λαμία 

 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkppstereas.gr 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α’ 
36/2021). 

 
 
 

Ο  Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

Δημήτριος Ν. Δρακάκης 

 

http://www.kkppstereas.gr/
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