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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Α/Α: 41/2021 

ΘΕΜΑ:«ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΓΙΑ ΕΝΑ  ΕΤΟΣ, ΜΕ   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ» 
[(CPV: 85121200-5), Ιατρικές Υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευόμενους Ιατρούς] 
Προϋπολογισμός: 22.580,645 € + 5.419,355 (Φ.Π.Α  24%)=28.000,00 € 
 

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 

/18-6-2007), 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/09-03-1999), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν, 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας  στην 

οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4111/13 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 18/25-01-2013), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «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» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-

2011), 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄112/13-7-2010), 

11.  Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 73 του Ν. 

4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90/18-04-2013)», 
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/22-11-2010), 

13.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145/05-08-2016), 

14.  Την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0028/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 431/07-05-1998), 

15. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ. 3/22-01-21 (Β΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ) ΑΔΑ:  [Ω0ΨΣ4690Ω8-

3ΞΧ] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί έγκρισης 

διενέργειας του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης,  

16. Την υπ’ αριθμ. Φ214/2020 Διακήρυξη του Ιπποκράτειου  Νοσοκομείου Αθηνών για  

την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) 

έτος, (ADAM:20PROC0007773372 2020-12-04) από όπου  και  αντλήθηκαν  οι  
εγκεκριμένες  τεχνικές  προδιαγραφές. 

17. Την 15/2021 (ADAM:20PROC008236874 2021-03-05) Πρόσκληση εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος για την ανάθεση  καθηκόντων  ιατρού  εργασίας,  για ένα  έτος, με   

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα 

βάσει τιμής συνολικού ποσού 15.000,00 €. 

18. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ. 17/23-04-21 (Θέμα 15ο) ΑΔΑ:  [ΨΥΘΟ4690Ω8-ΟΣΣ] απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί επαναπροκήρυξης της πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ιατρού εργασίας σε άτομα εκτός 

Νοσοκομείου ή την σύναψη σύμβασης σε ΕΞ. ΥΠΠ,  βάσει του άρθρου 23 του 

σχετικού Νόμου διαρκείας ενός έτους και έως του ποσού των 28.000,00€ (αμοιβή 
Επιμελητή Β΄). 

1. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως του 

ποσού των 28.000,00€ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»,  KAE 0439α,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

766/24-05-2021 [ΑΔΑ:Ω24Γ4690Ω8-ΗΘΑ]  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 
  
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την : 
«ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΓΙΑ ΕΝΑ  ΕΤΟΣ, ΜΕ   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ» 
[(CPV: 85121200-5), Ιατρικές Υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευόμενους Ιατρούς] 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Βασικός στόχος της παρούσας είναι η κάλυψη  των αναγκών του Νοσοκομείου 

σε Υπηρεσίες εξειδίκευσης και   εφαρμογής μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

Ειδικότερα, για  την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου, των εργατικών ατυχημάτων και 

των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση  και κατάρτιση των εργαζομένων και των 

εκπροσώπων τους  για  τους κανόνες ασφαλείας και την εφαρμογή τους. 

Ως χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το  ένα  έτος  από την ημερομηνία  έναρξης  της  

σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. 

 Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και  ενέργειες που αναφέρονται 

στην Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές, καθώς και όσες δεν αναφέρονται ρητά, αλλά 

απαιτούνται  για την ολοκλήρωση των παραδοτέων. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 
ΕΤΗΣΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

Φ.Π.Α 
24%(€) 

ΣΥΝΟΛΟΝ  
(€) 

1 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
22.580,645  5.419,355 28.000,00 

 

Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες 

του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης , χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται το ένα (1)  έτος  από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΡΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Τμήμα Γραμματείας 

/ 

Πρωτόκολλο 

Από:26-05-2021 

Έως: 02-06-2021 

(μέχρι τις 15:00΄μ.μ.) 

 

Τμήμα 

Προμηθειών 

 

03-06-2021 

Ώρα: 10:00΄ π.μ. 

 

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, οι ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, οι συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 

από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-82016) και δραστηριοποιούνται νομίμως  αδειοδοτημένα στο 

αντικείμενο της παρούσας. 
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Οι εργασίες θα παρέχονται τόσο στο κεντρικό  κτίριο του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» όσο και του 

Παραρτήματος επί της Σεβαστουπόλεως, θα πραγματοποιούνται δε σύμφωνα με την 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Οι ζητούμενες υπηρεσίες ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ αφορούν τόσο στο κεντρικό κτήριο του 

Νοσοκομείου επί της οδού Αγίου Θωμά 17, όσο και στο κτήριο παραρτήματος, επί της οδού 

Σεβαστουπόλεως 16. 

Το σύνολο των εργαζομένων και στα δύο κτήρια του Νοσοκομείου ανέρχονται σε 1.435 
άτομα (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό κλπ προσωπικό) σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ελήφθησαν από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
(Συνημμένα δίδεται αναλυτική κατάσταση προσωπικού ανά ειδικότητα και κατηγορία 
εκπαίδευσης στις 17-05-2021). 
 Οι συμμετέχουσες εταιρείες (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την 
επιχείρηση), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, θα πρέπει να 
μπορούν να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) και 
να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3850/2010, το Π.Δ. 95/99 και 
όλες τις σχετικές κείμενες διατάξεις. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
«1. Απαιτούμενα προσόντα 

1.Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας,  όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 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 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. 

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Το ωράριο εργασίας του θα οριστεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες που θα 

αναφέρονται στην σύμβαση που θα υπογράψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3850/10 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εργαζόμενων του νοσοκομείου.  

2. Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας 

2.1 Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες 

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

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

πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές 

υποδείξεις ο ιατρός εργασίας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής 

και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 

3. Συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών 

και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

4. 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. 
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5. Συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 

6. 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 υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

2.2 Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 

1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 

εργασίας του, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 

περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της 

επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 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 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 εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 

επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του 

εργαζόμενου και του εργοδότη.  

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

εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλήψεων 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, 

ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους,  καθώς και για τους 

τρόπους πρόληψης. 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 

προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής 

της νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

3. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

4. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
5. 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 ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του 

εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για 

συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει 

γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που 
προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη. 

8. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα 

αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο εργαζόμενος 

υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και 

του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας 
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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.  

9. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 

κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των 
ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά. Επί 

πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 

εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι 

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 ασφάλεια 

των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη 

απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997. 

3. Συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας 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 εκπρόσωπο 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 τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 

επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
4. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, πρέπει να 

διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε 

ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις 

επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.  

Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη 

διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα 

ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση. 
Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 

μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 

καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η 

επιχείρηση. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και 

ιατρού εργασίας με το χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα 

των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση 

το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός 

των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα ιατρού εργασίας. 

Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά 

τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 
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Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 

κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σχετική σύμβαση.» 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ   ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤΙΣ  17-05-2021 
 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΙΔΑΧ   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

ΙΔΑΧ   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 

ΜΟΝΙΜΟΙ - 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 4 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΙΕΡΕΩΝ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 49 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΓΡΑΜ ΝΟΣΗΛ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 0 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕ0 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1 
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

0 ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

(ΠΡΟΣ) 0 

ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 14 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ 

ΠΡΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΠΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 7 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΠΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΕ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 

....................... ..................... ...................... 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 154 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΒΟΗΘ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡ ΙΑΤΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ - 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ 

ΧΗΜ ΒΙΟΧ-

ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ - 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΙΑΤΡ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7 
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΡΑΔ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ - 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ - 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ0 0 ΙΑΤΡ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΕ ΠΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡ ΙΑΤΡ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕ ΒΟΗΘ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 5 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ 

ΧΗΜ ΒΙΟΧ-

ΒΙΟΛΟΓΩΝ 21 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΤΕΧ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 

ΙΔΟΧ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΡΑΔ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 9 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΡΑΔ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 36 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕ ΙΑΤΡ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 61 

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 136 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 73 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ 270 

ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 32 

....................... ..................... ...................... ΣΥΝΟΛΟΝ           

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 691 

ΙΔΑΧ   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ 

ΒΟΗΘ ΥΓ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 41 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 29 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 25 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΕ 

ΒΟΗΘ ΥΓ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 128 

ΙΔΟΧ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΠΡΑΚ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 0 

ΙΔΟΧ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 22 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 9 

ΙΔΟΧ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 234 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 

ΙΔΟΧ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΕ 

ΒΟΗΘ ΥΓ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 38 

....................... ..................... ...................... 

ΣΥΝΟΛΟΝ           

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 564 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 9 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 4 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕ0 ΤΕΧΝΙΚΟΥ 6 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 

ΙΔΟΧ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 0 

....................... ..................... ...................... 
ΣΥΝΟΛΟΝ           
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 26 

   

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.435 
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης   θα πρέπει  να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, αφού το 

Νοσοκομείο   θα βρίσκεται  σε πλήρη  λειτουργία. 

2. Όπου και όταν απαιτείται   ο ανάδοχος θα μπορεί να πραγματοποιεί εργασίες και  σε 

ώρες πλέον του πρωινού ωραρίου και σε μη εργάσιμες ημέρες σε γνώση της Διοίκησης  του  
Νοσοκομείου  και της Επιτροπής  Παρακολούθησης  της  σύμβασης.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλο το αναγκαίο προσωπικό, που θα είναι 

απαραίτητο  για  την  έγκαιρη  και  άρτια  εκτέλεση  του  έργου  και την εκπλήρωση  όλων  

των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, στους 

νόμους, στους ισχύοντες  κανονισμούς και  προβλέπονται  στους  κανόνες  της  Τέχνης,  της  

Τεχνικής  και  της Επιστήμης.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη 

την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή 

τους.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται 

η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο 

ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε 

βάρος της Αναθέτουσας Αρχής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το 

ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. 

Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην 
Ελλάδα. 

7. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε 

ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης 

νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση 

οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή 

παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του 

Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Νοσοκομείο  να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία αστική ή 

άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
▪Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας εισήγησης. 

▪Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ,που θα έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη –παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβής των 

υπηρεσιών  της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

▪Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα 

εισήγηση. 
▪Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας  εισήγησης στον Ανάδοχο. 

▪Αναθέτουσα Αρχή (ή Εργοδότης):ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  «ΛΑΪΚΟ» που ανήκει 

στην 1η  Υ. ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ. 
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2. ΝΟΜΟΙ -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  όπως 

αναφέρεται ακολούθως: 

1) ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850/2010 τ. Α’/ (ΦΕΚ 84/2 Ιουνίου 2010, " Κύρωση του Κώδικα  

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων". 
2) ΠΔ. 95/1999 τ. Α’ (ΦΕΚ 102/26-05-1999) " Όροι  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  

Προστασίας  και  Πρόληψης" 

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα  πρόσκληση  ισχύουν  οι  σχετικές περί 

προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.. 
  

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα 

πρέπει αυτοί να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας που αφορά η παρούσα σύμβαση. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του αναδόχου (άρθρο 75 ν. 
4412/2016), είναι οι κάτωθι: 

- Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή 

των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 
  

 4. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  
Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Περιεχόμενο προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική 

προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εμπεριέχονται: 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), θα 

αναφέρονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα στον Εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφονται: 

Α) Ο Α/Α της παρούσας πρόσκλησης ήτοι: Α/Α 41/2021 και  η ένδειξη (τίτλος πρόσκλησης): 
«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
Β) ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου (Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»), 

Γ) η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο 
(2) αντίτυπα.  Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 
Η ημερομηνία και η ώρα υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και 
μόνο, από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να 
αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την 
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απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 

καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 

θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την 

παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγιστούν. 
Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Οι προμηθεύτριες εταιρείες  με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 

αποστείλουν: 

 Όλα  τα έγγραφα και δικαιολογητικά, άδειες, πιστοποιητικά,  βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του 
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα 

πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του 

διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να 

δηλώνεται ότι :  

• Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν 

4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους 

σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.  

• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – 

Ασφαλιστική Νομοθεσία).  
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα.  

• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγούν.  

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν 

από τον μειοδότη να προσκομισθούν  στο «ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με την περί 

προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
  Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.  

 Το ποσοστό του Φ.Π.Α στο οποίο υπόκειται η υπηρεσία  ή  το  υλικό. 

- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν 

απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.  
- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 

νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την 
αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας και των 
υλικών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 

καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
υπάρχει η υπηρεσία ή το υλικό καταχωρημένα στο παρατηρητήριο τιμών τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.  
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη  

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να  γίνει  η  

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την  σχετική ειδοποίηση που του  

αποστέλλεται υποβάλλει  σε φάκελο  με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα 

παρακάτω  δικαιολογητικά (αποδεικτικά  μέσα): 

1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην     

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της 

προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, 

προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο υποβάλλουν:  

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε. 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για την 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην 

Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το 

ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά 

πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 
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4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 

εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο (οριστικός ανάδοχος), η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 

το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.  

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 

Φ.Π.Α στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 

έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.  

 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί η προμήθεια/ανάθεση υπηρεσίας, το Νοσοκομείο 

αποστέλλει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία 

επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

Η σύμβαση θα συνταχθεί  σε τρία όμοια  πρωτότυπα. Δύο θα λάβει η Αναθέτουσα Αρχή και 

ένα ο Ανάδοχος. 
ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης (την ίδια ημέρα και πριν την 

υπογραφή), να προσκομίσει στο Νοσοκομείο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία 

θα καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής κατακυρωθείσας συμβατικής αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο μήνες από το χρόνο  ισχύος  της  προς υπογραφή 

σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί,  μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με 

οριζόμενα στον Ν. 4281/2014. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 
 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε τέσσερις  ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, μετά την 

κατάθεση  πρωτοκόλλου παραλαβής   των παρεχόμενων  υπηρεσιών  από την ορισθείσα   

Επιτροπή Παραλαβής. 
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Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και 

αποδίδονται αρμοδίως.  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τ. Α’).  

 Εισφορά υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,07% (N.4013/11 άρθρο 4 § 3 όπως τροποποιήθηκε με    Ν. 

4605/2019 A’ 52/1-4-2019  άρθρο 44) 

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας : 2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.,   

Ν. 3580/07 άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07),  ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 

Β΄/24-3-2009. 

 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) : 0,06 % (άρθρο 350 παρ. 3 
του Ν. 4412/2016)  

 Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 

969/22-3-2017)   

 Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ  επί του χαρτοσήμου κράτησης Α.Ε.Π.Π. (Υπ. αποφ:1191/2017, 

άρθρ.6. - ΦΕΚ Β΄ 969/22-3-2017)   

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 

πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 

205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί 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.-  
 

 

 

 

                                                                                            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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