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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                -ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ- 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 
7ε  ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ             
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ                       
«O ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» 

 
36νλ Πξαθηηθό   ηεο  29εο Ννεκβξίνπ 2021 

Σαθηηθήο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. 
Υαλίσλ 

 

 
ΘΔΜΑ 02νλ: «Αλαγθαηόηεηα πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα Αλάζεζε Τπεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα έλα  (1) 
έηνο, γηα ην Γ.Ν. Υαλίσλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη ηηκήο θαη 
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο.» 

 
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Αλαπιεξσηήο 

Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ Δκκαλνπήι Μπνιώηεο, ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.:25666/29-11-2021 εηζήγεζε 

ηνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

«ρεηηθά κε  

 Σνλ Νόκν 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/18.10.1985 « Τγηεηλή θαη αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ» 

 Σνλ Νόκν 3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α/02-06-2010) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 
λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Σν Άξζξν 662 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθά « Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ 
ρσξώλ εξγαζίαο» 

 Σν Πξνεδξηθό δηάηαγκα 16/96 « Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 

 Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96) « κέηξα γηα ηελ 
βειηίσζε πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. 88555/30.9.88 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ησλ 
Τπνπξγώλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 
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Δξγαζίαο (ΦΔΚ 721/Β/4.10.88) "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 
39 ηνπ Νόκνπ 1836/89 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. 25049/1253 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο "Κύξσζε ηνπ εηδηθνύ θαηαιόγνπ 
Ιαηξώλ ηνπ άξζξνπ 16 παξ.2 ηνπ «Κώδηθα Νόκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ 
0000473618 Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (Κ.Ν.Τ.Α.Δ), πνπ θπξώζεθε κε 
ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ 
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ Α' 84), όπσο απηό 
ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη" (ΦΔΚ 1580 Β/08-05-2018) 

 Σν ππ αξηζκό 673/23-11-2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο Υαλίσλ 

 Σν ππ’ αξηζκ 1864- 19/7/18 έγγξαθν ΠΙ ( Παλειιήληνο Ιαηξηθόο 
ύιινγνο) 

 Σν N.4412/08.08.2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) & 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3329/05 θαη Ν. 4782/2021 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηεο ΠΝΠ ηεο 20.03.2020 
(ΦΔΚ 68 Α’) 

 Σν κε αξ. πξση. 23770/8-11-2021 έγγξαθν ηνπ Απηνηεινύο 
Σκήκαηνο  Έιεγρνπ Πνηόηεηαο, Έξεπλαο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο 

 Σν ππόκλεκα αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο γηα θάιπςε αλαγθώλ 
ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη Ιαηξνύ εξγαζίαο ζην Γ. Ν. Υαλίσλ πνπ 
επηζπλάπηεηαη  

 Σηο επείγνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο  
 
γηα ιόγνπο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο, δηεπθνιύλεηαη ε 
απξόζθνπηε παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο κε ηελ 
θαζηέξσζε εληαίσλ όξσλ αλάζεζεο θαζεθόλησλ ηαηξνύ εξγαζίαο κεηαμύ ησλ 
ηαηξώλ πνπ θαηέρνπλ ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηαηξώλ πνπ 
δελ ηελ θαηέρνπλ αιιά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ λα αζθνύλ λνκίκσο 
θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο, θαζώο θαη κε ηελ άξζε ησλ γεσγξαθηθώλ θαη 
δηνηθεηηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ είραλ ηεζεί από ην πξνεγνύκελν ζεζκηθό πιαίζην.  
 
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηεο ΠΝΠ ηεο 20.03.2020 πξνβιέπνπλ ηα 
εμήο: "Σα πξνζόληα ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 
3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α’/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
29 ηνπ Ν. 3996/11 (ΦΔΚ 170/Α’/2011), αλαιπηηθά: 
1. Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο 
ηεο εξγαζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν (ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη ηίηιν εηδηθόηεηαο θαη πηζηνπνίεζε από ηνλ ηαηξηθό ζύιινγν. Ο όξνο 
απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 
2. Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ: 
α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ 
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θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 
β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο 
ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο 
εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο. 
Οη Ιαηξνί ησλ πεξηπηώζεσλ β θαη γ είλαη απηνί πνπ εληάζζνληαη ζηνλ εηδηθό 
θαηάινγν (Παξάξηεκα Ι) ηεο ΤΑ Αξηζκ. 25049/1253, ΦΔΚ 1580/Β/8-5-2018 θαη 
θαη΄ εμαίξεζε έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ 
Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ) όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη θαη ην όλνκά 
ηνπο αλαθέξεηαη ζηνπο ζπλνδεπηηθνύο πίλαθεο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ από ηελ 
Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξν 3, παξ. 2 ηεο ππ΄αξηζκ. 1592/58/13.1.2017 
(ΦΔΚ 157 Β΄) απόθαζεο ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.  
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη 
απαξαηηήησο βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ηαηξηθό ζύιινγν ζηνλ νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνη". 
 
Ο εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηαηξνύ εξγαζίαο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
Κώδηθα Νόκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ) - 
Ν. 3850/2010, θαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη  ηελ 
έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζε δηάθνξνπο βαζκνύο επηθηλδπλόηεηαο. 
ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε λνκνζεζία, ζην Γ.Ν. Υαλίσλ απαζρνινύληαη 
73 άηνκα θαηεγνξίαο Α (εξγαδόκελνη κε ξαδηελεξγά πιηθά ή ηνληίδνπζεο 
αθηηλνβνιίεο), 964 άηνκα θαηεγνξίαο Β (εξγαδόκελνη ηνπ παξαγσγηθνύ ηνκέα 
ηνπ λνζνθνκείνπ (ηαηξνί, λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο), σο εκπιεθόκελνη ζε 
έθζεζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ)  θαη 84 άηνκα θαηεγνξία Γ(εξγαδόκελνη ζηηο 
δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο). Σν ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη 
ζηα 1121 άηνκα όισλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ θαηεγνξηώλ.  
 
Δπνκέλσο, ν εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηαηξνύ εξγαζίαο, ζε ώξεο αλά 
εξγαδόκελν ζην Γ.Ν. Υαλίσλ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 
Δξγαδόκελνη/ 
θαηεγνξία 

Ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο Ηαηξνύ Δξγαζίαο 
αλά εξγαδόκελν 

Καηεγνξία Α  73*0.8 = 58.4 
Καηεγνξία Β 964 * 0.6 = 578.4 
Καηεγνξία Γ 84 * 0.4 = 33.6 
ΤΝΟΛΟ 670.4 

 
 

  

Λακβάλνληαο ππόςε  
1. Σε ζρεηηθή λνκνζεζία 
2. Όηη ζην πξνζσπηθό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ δελ απαζρνιείηαη 

θαλέλαο ηαηξόο πνπ πιεξνί ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο γηα λα 
ηνπ αλαηεζνύλ θαζήθνληα Ιαηξνύ Δξγαζίαο.  

3. Όηη ηα θπζηθά πξόζσπα (Ιαηξνί) πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο  δελ 
ππόθεηληαη ζε θαζεζηώο ΦΠΑ ζε αληίζεζε κε Δηαηξείεο παξνρήο 
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ππεξεζηώλ ΔΞΤΠΠ θαη σο εθ ηνύηνπ ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο από 
θπζηθό πξόζσπν Ιαηξό Δξγαζίαο απνηειεί κηα ζπκθεξόηεξε πξνζέγγηζε 
γηα ην Ννζνθνκείν καο 

4. Όηη θαηόπηλ πξόρεηξεο έξεπλαο αγνξάο γηα κηα εθηίκεζε ηνπ εηήζηνπ 
θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα ην Ννζνθνκείν καο, 
ηόζν ζε Δηαηξείεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ΔΞΤΠΠ, όζν θαη ζε πκβάζεηο 
αλαξηεκέλεο ζην ΚΗΓΜΗ γηα αλάζεζε ζε Δηαηξείεο ή ηδηώηεο Ιαηξνύο, ην 
σξηαίν θόζηνο ππεξεζηώλ αλέξρεηαη ζηα 44€ πεξίπνπ .  

 
ζαο παξαζέηνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, κε έξεπλα αγνξάο κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο 
δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξώλ iSupplies, γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα έλα  (1) έηνο, γηα ην Γ.Ν. Υαλίσλ, κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή 
άπνςε, βάζεη ηηκήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29.497,6€ θαη 
παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – 
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ζα έρνπλ κόλν θπζηθά πξόζσπα θαη ε επηινγή ηνπ 
ηαηξνύ εξγαζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά. ε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζα πξνηηκεζεί ν ηαηξόο κε κεγαιύηεξε πξνϋπεξεζία ζε 
κνλάδεο θξνληίδαο Τγείαο. 
 
Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο , 
1. ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα πξόζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, κε έξεπλα αγνξάο κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο 
δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξώλ iSupplies, γηα ηελ αλάζεζε 
ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα έλα  (1) έηνο, γηα ην Γ.Ν. Υαλίσλ, κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή 
άπνςε, βάζεη ηηκήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29.497,6€  
2. ηνλ νξηζκό επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.» 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά  ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ 

όςηλ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  

Απνθαζίδεη Οκόθσλα, 

Α) Δγθξίλεη ηελ εθδήισζε πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα έλα  (1) έηνο, γηα ην Γ.Ν. Υαλίσλ, 

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από 

νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 29.497,6€  

Β) Δγθξίλεη ηηο θάησζη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάζεζε 

ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο:  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο Η πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή 
άπνςε βάζεη ηηκήο 

Πεξηγξαθή εηδώλ Αλάδεημε Αλαδόρνπ κε αληηθείκελν ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα έλα (1) έηνο , γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ 

Πξνϋπνινγηζζείζα 
Γαπάλε  

29.497,6 € 

Γηάξθεηα ύκβαζεο  έλα (1) έηνο 

 
 
Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Α1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
α. Πηζηνπνίεζε από ηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν όηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη θαη 
αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο εξγαζίαο  
ή ελαιιαθηηθά  
β. γηα ηνπο γηαηξνύο ρσξίο εηδηθόηεηα πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3850/2010: 
Αληίγξαθα ζπκβάζεσλ πνπ ήηαλ ζε ηζρύ ζηηο 15-5-2009 θαη απνδεηθλύνπλ ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ζπλερώο επί 7 ηνπιάρηζηνλ έηε. 
ή ελαιιαθηηθά 
γ. Γηα ηνπο γηαηξνύο εξγαζίαο νη νπνίνη ζηηο 15-05-2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα 
ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο 
ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο θαη νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.3850/2010: Αληίγξαθα 
ζύκβαζεο / ζπκβάζεσλ πνπ απνδεηθλύνπλ όηη ζηηο 15-05-2009 εθηεινύζαλ 
θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο 
εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 
θαη 
δ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη 
απαξαηηήησο βεβαίσζε εγγξαθήο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνη 
 
Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ζα έρνπλ 
κόλν θπζηθά πξόζσπα θαη ε επηινγή ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην 
ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά.  
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ζα πξνηηκεζεί ν ηαηξόο κε κεγαιύηεξε πξνϋπεξεζία 
ζε κνλάδεο θξνληίδαο Τγείαο. 
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Β. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
Β1. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
1. Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο 
εξγαδόκελνπ ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα 
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηηο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Ο ηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζην εηδηθό 
βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη 
γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην βηβιίν. 
2. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, 
ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
3. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά 
ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ. 
4. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο 
εξγαζίαο εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακόξθσζεο 
ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
5. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο 
πξώησλ βνεζεηώλ. 
6. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο 
ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο θαη έληαμεο ή 
επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκα θαη κε 
ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 
7. Ο ηαηξόο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην 
δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιόγσ λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 
 
Β2. ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
1. Ο γηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε 
ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, 
θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, 
ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ 
απηό δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη 
κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ 
εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό 
απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο 
επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ 
θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 
2. Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 

ΑΔΑ: 6Χ3Κ46907Τ-01Λ





7  
 

α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, 
πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 
ηνπο. 
β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο. 
γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη 
αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε 
ησλ αζζελεηώλ απηώλ. 
δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο 
πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο 
ηνπο. 
ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. 
Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο 
δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο όπνπ εδξεύεη ε επηρείξεζε. 
ζη. ζπλεξγάδεηαη γηα ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο 
Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηελ ππ’αξηζκ. Τ1/Γ.Π. 
114971/ 11-2-2014 (ΦΔΚ 38/ η.Β΄/ 18-2-2014)  
3. Ο γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό 
απόξξεην. 
4. Ο γηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε 
εξγαζίαο, αζζέλεηεο ησλ εξγαδόκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 
5. Ο γηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο 
εξγαδόκελνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη 
επίπησζε ζηελ πγεία. 
6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα 
ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 
7. Ο γηαηξόο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία 
απέλαληη ζηνλ  εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Σπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ 
εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο 
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 
8. Ο γηαηξόο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε 
επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη  ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη 
ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη 
εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ 
ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο Τπνπξγνύο Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο 
κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 
(Δ..Τ.) ηε ζπλέρεηα ν γηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ θαη ηα αμηνινγεί. Οη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από 
ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. 
9. Γηα θάζε εξγαδόκελν, ν γηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό 
θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξώλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό 
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βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδόκελνο 
ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ 
θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδόκελνπ νη πγεηνλνκηθνί 
επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ 
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν 
εξγαδόκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην 
παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 
10. Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθό βηβιηάξην 
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ εξγαδόκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ 
πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο 
νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 
«9», άξζξν 18, Ν. 3850/2010. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 
ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδόκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο 
απαξαίηεην: 
α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 
εξγαζία, 
β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη  
γ) γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδόκελνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε 
θνηλσληθώλ παξνρώλ. 
11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά 
παξάβαζε ηεο παξ. 10 ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 & 22 ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία 
ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» 
αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 
23 ηνπ Ν.2472/1997. 
 
 
Γ. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
Γ1. ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
ύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ 
Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ) - Ν. 3850/2010, νη εξγαδόκελνη ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο όζνλ αθνξά ηελ 
έθζεζε ηνπο ζε δηάθνξνπο βαζκνύο επηθηλδπλόηεηαο: 
1. εξγαδόκελνη κε ξαδηελεξγά πιηθά ή ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο (θαηεγνξία Α), 
2. όινη νη εξγαδόκελνη ηνπ παξαγσγηθνύ ηνκέα ηνπ λνζνθνκείνπ (ηαηξνί, 
λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο), σο εκπιεθόκελνη ζε έθζεζε βηνινγηθώλ 
παξαγόλησλ (θαηεγνξία Β) θαη εξγαδόκελνη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ 
ιόγσ ηεο πηζαλήο εξγαζηαθήο ηνπο επαθήο κε βηνινγηθνύο παξάγνληεο 
(θαηεγνξία Β) 
3. θαη νη εξγαδόκελνη ζηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (θαηεγνξία Γ). 
ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε λνκνζεζία, ζην Γ.Ν. Υαλίσλ απαζρνινύληαη 
73 άηνκα θαηεγνξίαο Α (εξγαδόκελνη κε ξαδηελεξγά πιηθά ή ηνληίδνπζεο 
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αθηηλνβνιίεο), 964 άηνκα θαηεγνξίαο Β (εξγαδόκελνη ηνπ παξαγσγηθνύ ηνκέα 
ηνπ λνζνθνκείνπ (ηαηξνί, λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο), σο εκπιεθόκελνη ζε 
έθζεζε βηνινγηθώλ παξαγόλησλ)  θαη 84 άηνκα θαηεγνξία Γ(εξγαδόκελνη ζηηο 
δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο). Σν ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη 
ζηα 1121 άηνκα όισλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ θαηεγνξηώλ.  
 
Δπνκέλσο, ν εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηαηξνύ εξγαζίαο γηα θάζε κηα από 
ηηο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεύζεσλ θαη εξγαζηώλ ηεο 
πξναλαθεξόκελεο λνκνζεζία, ζε ώξεο αλά εξγαδόκελν ζην Γ.Ν. Υαλίσλ 
θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 

Δξγαδόκελνη / 
θαηεγνξία 

Ώξεο εηήζηαο απαζρόιεζεο Ηαηξνύ Δξγαζίαο/  
αλά εξγαδόκελν 

Καηεγνξία Α  73*0.8 = 58.4 

Καηεγνξία Β 964 * 0.6 = 578.4 

Καηεγνξία Γ 84 * 0.4 = 33.6 

ΤΝΟΛΟ 670.4 

 
Γ2. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
 
1. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνύο αζθάιεηαο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη, 
πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 
2. Ο ηαηξόο εξγαζίαο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηηξνπή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ηνλ 
εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 
3. Ο ηαηξόο εξγαζίαο νθείιεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο επηηξνπή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα  ελεκεξώλεη γηα 
θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό δήηεκα  
4. Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ 
ηερληθνύ αζθάιεηαο ή ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο 
ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κόλν. 
5. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 
 
Γ3. ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή) θαη ώξεο 
07:00-14:30. Δθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ρώξνπ θαη 
γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δπλαηό 
θάπνηεο από ηηο εξγαζίεο λα εθηεινύληαη ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο ή θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ αββαηνθύξηαθσλ ή αξγηώλ, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Γ.4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 
Οη ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010. 
 
Γ5.  ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 
Η ζύκβαζε νξίδεηαη σο ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε απόδεημε παξνρήο 
ππεξεζηώλ θαη εηήζηα δηάξθεηα. 
 
ύκθσλα κε ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην, ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο άζθεζεο ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, ν εξγνδόηεο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη θαη λα 
δηαθόςεη ηε ζύκβαζε κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε ηεθκεξίσζε πξνο ηελ 
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απόιπζε ηνπ 
Γηαηξνύ Δξγαζίαο γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 
ππνδείμεηο ηνπ. 
 

Γ) Οξίδεη Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, απνηεινύκελε 

από ηνπο:  

Σαθηηθά Μέιε 

-1. Υαξίησλ Παπαδάθεο – Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο. 

-2. Αξεηή θνξδπιάθε – Πξόεδξνο Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ. 

-3. Δηξήλε Λαγνπδάθε – Γηεπζύληξηα Παζνινγίαο. 

Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν Ησάλλεο Σδαλάθεο 

– Γηεπζπληήο Νεθξνινγηθνύ Σκήκαηνο  / Μ.Σ.Ν. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΠΔΑ 

 ΣΑ ΜΔΛΖ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ 

 Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΡΑΪΑΚΗ 
ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗ 
ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΑΒΙΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΣΙΔΡΑ 
 

  ΔΜΜ. ΜΠΟΛΩΣΗ 

  

  
  
 Αθξηβέο Απόζπαζκα                                                         O  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                                   ΒΑΡΓΗ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΗ 
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