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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Σο  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α’/01-02-1995) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 
Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ N. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ 
επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α’/11-05-
2010) θαη ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α’/10-07-2007), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/2012. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13-07-2010) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 (ΦΔΚ 128/η.Α’/03-08-2010) πεξί Δπνπηείαο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, 
ζχζηαζεο εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α'/02-03-2011) θαη ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/η.Α’/03-08-2010) πεξί Αλαβάζκηζεο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/η.Α΄/17-08-2010), πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 
Δπζχλεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 3984/2011 θαη ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/η.Α’/30-9-2010) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε 
ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4055/2012 θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 
237/η.Α’/02-12-2012. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194/η.Α΄/22-11-2010), πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο. 

11. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α/15-09-2011): χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)–Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

12. Σν αξ. 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/η.Α/27-10-2011) : πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 
κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηελ Τ.Α. 11081 Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 
ηνπ Ν. 3580/07. (ΦΔΚ 2957-η. Β΄-23.12.2011).  
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13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α’/02-03-2011) πεξί Γηαξζξσηηθψλ Αιιαγψλ ζην ζχζηεκα 
πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

14. Σνλ Ν.1568/1985 ΦΔΚ 177 Σεχρνο Α ηεο 18/10/85 (Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ)  
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 88555 /3293/1988 Τπνπξγηθή απφθαζε - Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1568/1985 

«Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ζην Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 
θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 1836/1989 
(ΦΔΚ 79/Α/14-3-1989).  

16. Σν Π.Γ. 294/1988 ( ΦΔΚ /Α/ 138) Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία.  

17. Σν Π.Γ. 16/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 10/Α/18-1-1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ»  

18. Σν Π.Γ. 17/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 11/Α/18-1-1996) «Μέηξα γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ. 

19. Σν Π.Γ. 157/92 (ΦΔΚ Α 74) : «Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη 
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ λ. 1568/85 – Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (177/Α) ζην Γεκφζην ΝΠΠΓ θαη ΟΣΑ.  

20. Σε κε αξ. πξση. 1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ1168/16-12-2008 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ πεξί Απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ησλ ηαηξψλ εξγαζίαο – Κνηλνπνίεζε ηεο 
αξηζ.297/08 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ν..Κ. 

21. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ7α/ΓΠ.νηθ112498 ΚΤΑ «Ηαηξνί εξγαζίαο – Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ 

22. Σηο κε αξ. 11
ε
/ 24-6-2015/Θ.1

ν
 (ΑΓΑ: 7

Ζ
374690ΧΓ-ΒΖΥ) & 13

ε
/23-7-2015/Θ.69

ν
 (ΑΓΑ: 

7Ξ084690ΧΓ-Δ2Ο) &  17
ε
/ 24-9-2015/Θ.42ν (ΑΓΑ: ΧΓ6Ζ4690ΧΓ-ΦΞ5) Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  
23. Σε κε αξ. 3858/2015 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΝΑΦ4690ΧΓ-8Ν0) 

                                                                    Προσκαλεί 

ππνςήθηνπο ηαηξνχο εξγαζίαο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ γηα 
έλα (1) έηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010.  
 
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Αζελψλ, Πεηξαηψο θαζψο θαη ζην 
Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο (χιινγνο Ηαηξψλ Δξγαζίαο). 
 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θπζηθά πξφζσπα. Πξνζθνξέο εηαηξεηψλ (νπνηαζδήπνηε κνξθήο) δε 
ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 20.000,00€ εηεζίσο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0439  ησλ εμφδσλ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο (ηερληθνχο, 
νηθνλνκηθνχο θ.ι.π.) γηα έλα (1) αθφκα έηνο.  
Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ ηελ 26/10/2015  εκέξα Γεπηέξα, ψξα 11:00 κ.κ. ζηελ Αίζνπζα 
δηαγσληζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζα έρεη νξηζζεί κε απνζθξάγηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 23/10/2015 
εκέξα Παξαζθεπή, θαη ψξα 14.00 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  
ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ν 
πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ απεπζχλεη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αληηθείκελν 
ηεο πξφζθιεζεο, ε εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηπρφλ ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη 
αληίγξαθν) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ 
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν 
επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη 
ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

tel:1168%2F16-12-2008
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηνλ ππνθάθειν κε ηίηιν 
«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηα θάησζη : 
 
1. Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σχπνπ Α΄ (γηα άλδξεο) 
2. Πηζηνπνηεηηθφ Παζνιφγνπ θαη Φπρηάηξνπ (ηθαλφο γηα εξγαζία) 
3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
4. Σίηινο εηδηθφηεηαο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο 
5. Αζθνχκελε εηδηθφηεηα Ηαηξηθήο Δξγαζίαο βεβαηνχκελε απφ ηνλ αξκφδην Ηαηξηθφ χιινγν 
6. Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρνληαη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

Δπηζπκεηά πξνζφληα: 

1. Πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζην ζεκαηηθφ πεδίν ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 
2. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 
3. Καιή γλψζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 
4. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή θαη Γηδαθηνξηθφ 

 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ : 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  
Πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά απφ ην Σκ. Πξνκεζεηψλ, ψξεο 12.30 έσο 14.30. (ηει. 210 5831058) 
Σνλ κεηνδφηε ζα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
 
 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ Π.Γ.Ν ΑΣΣΗΚΟΝ 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:210%205831058
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α'  
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
Καθήκοντα 

1. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο απφ 
ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί ζηνλ πην θάησ πίλαθα, κε βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ 
ππεξεηεί ζην Ννζνθνκείν. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί πξφζζεηνο ρξφλνο 
απαζρφιεζεο, απηφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηζήγεζεο ηνπ Αλάδνρνπ θαη απνδνρήο 
ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ. 

2. Ζ θπζηθή παξνπζία ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζα θαηαλεκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη φιν 
ην θάζκα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη 
γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ηέκλεη ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
Παραζέηοσκε πίλαθα (ηειεσηαία ελεκέρφζε Σεπηέκβρηος 2015) κε ηης εηδηθόηεηες ηοσ προζφπηθού ηοσ 
Νοζοθοκείοσ θαη ηης απαηηούκελες ώρες απαζτόιεζες ηοσ αλαδότοσ.  
 
 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΔ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜ. 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΩΡΔ ΑΝΑ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ/ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ & ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ Δ 
ΗΟΝΣΗΕΟΤΔ 
ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 144 0,8 115,2 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ 
ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ 23 0,6 13,8 

ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΗΑΣΡΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ/ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ & ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 1.132 0,4 452,8 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
(ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΗ Υ/Σ & Μ/Σ, 
ΘΔΡΜΑΣΔ) 27 0,6 16,2 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΛΟΗΠΟ 
ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ) 10 0,4 4 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 137 0,4 54,8 

ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟΗ, ΦΤΥΟΛΟΓΟΗ, 26 0,4 10,4 
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ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ θιπ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 7 0,4 2,8 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ (ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ) ΣΔΗ, ΔΠΑ, 
ΟΑΔΓ 67 0,4 26,8 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ /ΔΣΟ (ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ) 697 

 
 
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο έρεη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ Νφκν θαζήθνληα. Απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα λφκσλ 
γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 3850/2010 ζηα άξζξα 17 θαη 18 (Παξαηίζεληαη ηα ελ ιφγσ 
άξζξα): 
 
 
Άρθρο 17 
Σσκβοσιεσηηθές αρκοδηόηεηες ηοσ ηαηρού εργαζίας 
 
1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή 
θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν 
ηνπ άξζξνπ 14. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ 
ην βηβιίν. 
 
2. Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 
 
α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
 
β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, 
 
γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 
δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο, 
 
δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 
 
ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη 
έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε 
αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 
 
3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ 
λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 
 
Άρθρο 18 
Επίβιευε ηες σγείας ηφλ εργαδοκέλφλ 
 
1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά 
ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Δ., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Μεξηκλά 
γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ 
παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο 
επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 
θαη ηνπ εξγνδφηε. 
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2. Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 
 
α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 
 
β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 
 
γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, 
 
δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα 
ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, 
 
ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 
εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε 
επηρείξεζε. 
 
3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
 
4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 
 
5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε 
παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 
 
6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 
 
7. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. 
 
8. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα 
παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο 
δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ 
ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο 
κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο 
εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 
 
9. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Δπηπιένλ 
θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ 
αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο 
ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ 
βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί 
ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε 
πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά. 
 
10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ 
ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, 
 
β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
 
γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. 
 
11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 
10 ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 
22 ηνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» 
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(ΦΔΚ 50/Α΄) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 
ηνπ λ. 2472/1997. 
 
12. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Τ.Α.Δ .θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αηνκηθνχ 
βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε 
θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 
αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
Γενικοί όροι 

1. ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζεί 
ν ζπκκεηέρσλ. 

2. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε 
αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ζα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 
κεηνδφηε - αλαδφρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία, θαη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, 
απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ θαη έγθξηζεο εηδηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε 
θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 
δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ 
ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

6. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
7. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 
8. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα πηζηνπνηεί ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ππνγξάθνληαο ζρεηηθά δειηία 

παξνπζίαο ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ. 
9. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε Σερληθφ Αζθαιείαο, ζα ηεξεί επαγγεικαηηθή 

ερεκχζεηα θαη ελ γέλεη ζα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

10. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 3850/2010 θαη θάζε λέα ηξνπνπνίεζε δηάηαμε ε Νφκνο πνπ ηπρφλ 
ηεζνχλ ζε ηζρχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή αληίζηνηρεο 
ζχκβαζεο  λα παξάζρεη ζην Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο ππνβνιή ζηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β'  

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ 
ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν 
ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
(ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.ι.π.) γηα έλα (1) αθφκε έηνο.  

2. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε 
θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε 
ππνγξαθή ηεο.  

3. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο 
πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε 
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

4. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ 
παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, 
ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

5. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ ηελ ζχκβαζε, είηε λα ππαλαρσξήζεη απηήο ελ φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 
επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ (ελδεηθηηθά) : 
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 ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηα ζπκθσλεζέληα 

 ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ 
νπζησδψλ 

 ην Ννζνθνκείν ζεσξήζεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πςειέο 
απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 αλ ν Αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά 

 αλ ν Αλάδνρνο παχζεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν. 

6. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ 
δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, κε βάζε απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν 
αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 
εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ.  

7. Ο αλάδνρνο, δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν.  
8. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλέλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά  
 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 

9. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

10. Ζ ζχκβαζε ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο 
εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

11. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε 
δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ην Ννζνθνκείν θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ 
θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 
θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

12. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 
Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. 

13. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη άκεζα 
αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε 
πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. 

Δκπηζηεπηηθφηεηα 

1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ 
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά 
ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 
νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη 
ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα 
ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηνπ ζπλαίλεζε. 
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3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

Εεηήκαηα θπξηφηεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, 
πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 
απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ηνπ, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 
ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ 
θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 
 
 
 
  
 


