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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
Λάρισα 

27-01-2022 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
 Αρ. Πρωτ. 2670 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

   

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα  
 

ΠΡΟΣ: 
 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών  
Υπεύθυνος: Νταραρά Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2413 504379  

E-mail: gnl-promithies@ghl.gr  
 
Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ετήσιος Ανοιχτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 09-02-2022 

Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 09-02-2022 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών,  
Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΑΕ 0429 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 85121000-3(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

12.580,65€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 15.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ  
ΔΕΣΜΕΥΣΗ  α/α 375/0, ΑΔΑ:6ΟΚ2469066-56Β (ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) 

 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατόπιν της αριθ. 23ης/22-12-2021 Θ.16ο Απόφασης 
Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ:6ΕΞΗ469066-6Δ5) του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» που αφορά στην έγκριση: 
α)Σκοπιμότητας και διενέργειας Ετήσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού  ‘ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’ 
ενταγμένου στον Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών-Υπηρεσιών Διαχειριστικού 
Έτους 2021 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», 
Τσακάλωφ 1, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
β)Των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.  
γ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής. 
δ) Ορισμό  επιτροπής αξιολόγησης – διενέργειας. 
ε) Τον ορισμό του κριτηρίου κατακύρωσης. 
στ)Την επικαιροποίηση της αριθ. 2635/30-08-2021(ΑΔΑ:6Ο0Μ469066-1ΜΝ) απόφασης 
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή 
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σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκηρύσσει ετήσιο 
ανοιχτό διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, 
για ένα έτος,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

 Αναλυτική περιγραφή του  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) με τη διαδικασία 
συλλογής προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Τσακάλωφ 1, 
μέχρι και τις 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
 
Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές. 
Επιστρέφονται δε,  στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προσφέρουν για το σύνολο των απαιτήσεων της Υπηρεσίας.  
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς (χαμηλότερη τιμή) 
 
Τρόπος υποβολής Προσφορών 
Ο φάκελος προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
 Ο τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

 Κλειστός Υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα είναι σύμφωνα με 
τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 

εργασία, στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης 

έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με το κεφ. Β 

του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ84/Α’ /02-06-2010) και το άρθρο 36 του Ν.4144/2013 

(τεύχος Α’ ΦΕΚ 88/18.04.2013) όπως ισχύουν. 

 

Τα προσόντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 

3850/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Παρ.1 Άρθρο δέκατο τρίτο Π.Ν.Π. 

20-3-2020/2020 πρέπει:  

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, 

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, 

και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009, 

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 

επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 

2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις 

περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών. 

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 
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Ρυθμίσεις για τους ιατρούς εργασίας επιφέρει και το άρθρο29 του Ν. 3996/2011 

(ΦΕΚ170/Ά΄/05-08-2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 Άρθρο 23 ΝΟΜΟΣ 

4144/2013 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Στο άρθρο 7 του Ν. 3418/2005 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς με την ειδικότητα της 

Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών συλλόγων χωρίς άδεια των 

συλλόγων αυτών.» 

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (Α΄ 84) προστίθεται παράγραφος 2Α 

ως εξής: 

«2. Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός 

Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που 

κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής 

στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η 

διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για τη 

συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος 

υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν. 

γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να ασκεί 

καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι 

εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι 

διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.» 

3. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (Α΄84), ο οποίος έχει 

σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να 

προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία έγγραφη άδεια της διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, με την οποία θα 

επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον 

ασφαλιστικό φορέα από την οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένο 

σε αυτόν, εφόσον ο ασφαλισμένος εργάζεται σε επιχείρηση στην οποία ο εργαζόμενος ασκεί 

καθήκοντα ιατρού εργασίας. 

Όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά να προσκομίζονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

 

 

Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας 

Οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 17 ,18 ,19 και 20 του 

νόμου 3850/2010 , όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 4808/2021 και 

είναι οι παρακάτω: 

 

Άρθρο 17 
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Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας 

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. Ο εργοδότης 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

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, μεταξύ άλλων και για την πρόληψη της βίας 

και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, 

εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, 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. 

 

Άρθρο 18 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 

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 ύστερα από αίτημα της 

Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών 

εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των 

διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη 

συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει 

βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της 

βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να 

ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτόν: 
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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, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού βίας ή 

αιφνίδιας νόσου και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της 

αρμόδιας υπηρεσίας δημόσιας υγείας της περιφέρειας, 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. 

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 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.  
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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. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την 

τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή 

και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και επιμέλεια του εργαζομένου, 

την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για 

την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

 

Άρθρο 19 

Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο -Υποχρέωση ενημέρωσης 

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας 

του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την 

εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία 

για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή 

σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο 

εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές 

με την προληπτική ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., 

διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 

περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας 

της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού 

δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

 

Άρθρο 20 
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Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 

τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.  

3. 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.  

4. 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 στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 

επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 

Άρθρο 21 

Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 

1. Καθορίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας για 

κάθε μια από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10, 

σε ώρες ανά εργαζόμενο ως εξής: 

α) Κατηγορία Α΄  

  Ώρες ετήσια απασχόλησης ανά εργαζόμενο 
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 
Έως 500 3,5 0,8 
501 έως 1.000 3,0 0,8 
1.001 έως 5.000 2,5 0,8 
5.001 και άνω 2,0 0,8 

α) Κατηγορία Β΄  

  Ώρες ετήσια απασχόλησης ανά εργαζόμενο 
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 
Έως 1.000 2,5 0,6 
1.001 έως 5.000 1,5 0,6 
5.001 και άνω 1,0 0,6 

α) Κατηγορία Γ΄  

  Ώρες ετήσια απασχόλησης ανά εργαζόμενο 
Αριθμός εργαζομένων Τεχνικός ασφάλειας Ιατρός εργασίας 
  0,4 0,4 
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Πίνακας 1 

 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Νοσοκομείου αυξομειωθεί κατά τρόπο που οι 
απαιτούμενες ώρες του Ιατρού Εργασίας αυξομειωθούν, κατά ποσοστό 10% επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το κόστος υπηρεσιών θα παραμείνει το ίδιο.   

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 

Α/
Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ * ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

1 ΤΜΗΜΑ 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 
 

 
Α΄ 

 
68 

 
0,80 

 
68 * 0,80=54,4 ΩΡΕΣ 

2 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

 
Β΄ 

 
146 

 
 
 

 
0,60 

 
146 * 0,6= 87,6 ΩΡΕΣ 

3 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΑΡΓΙΣΣΑ» 
 

 
Γ΄ 

 
718 

 
0,40 

 
718 * 0,4=287,2 ΩΡΕΣ 

 
ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 429,2 ΩΡΕΣ 
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 Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό 
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Επίσης, προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Πρόσκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Επιπρόσθετα, στον κυρίως φάκελο της προσφοράς να υπάρχει χωριστός 
κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
στον οποίο θα εμπεριέχονται ευκρινή και υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα 
κάτωθι: 

 
1)Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα επιβεβαιώνεται ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
α)δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 
4782/2021 (Άρθρο 22). 
β)πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται: α)στην περίπτωση φυσικού προσώπου, 
                      β)στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου           
εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43. Για την απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση  
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή(π.χ. ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες  πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ , 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
2)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους του όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του 
διαγωνισμού. 

 Η ισχύς της προσφοράς τους είναι έξι(6) μήνες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Η πρόσκληση καταχωρήθηκε: 
-στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010. 
-στη διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 
-στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
στη διεύθυνση (URL): http://civil.dypethessaly.gr, στη διαδρομή προμήθειες-
Προγραμματισμός προμηθειών 2021-φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Στη σύμβαση που θα προκύψει από την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία 
απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (4% επί του αρχικού 
προϋπολογισμού προμήθειας ή υπηρεσίας , χωρίς τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας). 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.580,65€ πλέον Φ.Π.Α. 
δηλαδή 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Ειδικότερα: 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
β) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α  της αρχικής 
υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων (Ν 4605/2019, Άρθρο 44)  

3% τέλος χαρτοσήμου + 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου σύμφωνα με Δ ΤΕΦ Α’  
1087988 ΕΞ 2013. 

γ) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση. 

δ)Κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο  
Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή πιθανών αλλαγών των κρατήσεων, θα ισχύουν οι 
εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
 
Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»   
                                                                                                             

 
                                                                                       
                                                                                ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
                                                                                               Ο  Διοικητής του 
                                                                                        Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
                                                                                «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                       
                                                                                        ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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