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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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         Προς:  

1. Τσιριγώτη Παρασκευή 

ltsirigoti@yahoo.gr 

2. Μιχαλοπούλου Κυριακή 
kyriaki.michalopoulou@gmail.com 

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (26/21) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του ν. 

4412/2016 (Α′ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν. 3850/2010 (Α′ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο 

της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) περί των προσόντων του ιατρού εργασίας και κυρώθηκε με τονν. 

4683/2020 (A’ 83), του π.δ. 294/1988 (Α′ 138) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων», του π.δ. 16/1996 (Α′ 10) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 

υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», του π.δ. 17/1996 (Α′ 

11) «Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και την υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», του π.δ. 159/1999 (Α′ 157) 

«Τροποποίηση του π.δ. 17/1996 μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων», του π.δ. 80/2016 (Α′ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», της υπ’ αριθμ. 

32/08.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, της αρ. 166/14.07.2021 απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης και της υπ’ αριθμ. 4208/14.07.2021 απόφασης έγκρισης αναλήψεων 

υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2022 από τον Πρύτανη, σας καλεί να υποβάλλετε έντυπη 

προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 

 

Ιατρού Εργασίας 
 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ανέρχεται στο 

ποσό των €14.000,00 (CPV: 71317210-8), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εφόσον προβλέπεται, 

για όσους δεν εμπίπτουν στην ΠΟΛ. 1168/16.12.2008)  και θα βαρύνει: 

1. για το έτος 2021, τον ΚΑΕ 0419 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των €4.111,89, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εφόσον 

προβλέπεται, για όσους δεν εμπίπτουν στην ΠΟΛ. 1168/16.12.2008). 

2. για το έτος 2022, τον ΚΑΕ 0419 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των €9.888,11, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εφόσον 

προβλέπεται, για όσους δεν εμπίπτουν στην ΠΟΛ. 1168/16.12.2008)   
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Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και 

απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 

όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 29.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 

 

Πέραν της οικονομικής σας προσφοράς, θα πρέπει επίσης να μας προσκομίσετε: 

1. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών), υπογεγραμμένη 

από εσάς. 

2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είστε ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές σας υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είστε ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Ως φυσικό πρόσωπο οφείλετε να προσκομίσετε ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για σας 

όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολείτε, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολείτε 

προσωπικό, οφείλετε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το δηλώνετε.. 

 Σημειωτέον ότι οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων ως προς τη φορολογική και 

ασφαλιστική τους ενημερότητα θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον, δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες, ή εφόσον, αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

 

 Τα πιστοποιητικά υπό α & β θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της κοινοποίησης της Πρόσκλησης) εκ μέρους σας, ως απόδειξη για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

δ. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί ότι κατέχετε ή/και ασκείτε την ειδικότητα της Ιατρικής 

της Εργασίας. 

ε. Τρεις (3) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σχετικές με την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από 

οποιοδήποτε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σας είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 01.08.2021 μέχρι 31.12.2022, με την προϋπόθεση ότι 

η σύμβαση θα έχει υπογραφεί μέχρι τις 01.08.2021. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα έχει 

διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2022 με ανάλογη μείωση του τιμήματος. 

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 





 

Για την μη εκτέλεση της σύμβασης θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 218 

του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά (ανά τρίμηνο) σε ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή και τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών κάθε τριμήνου που θα πιστοποιείται από σχετικό 

Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, ύστερα από την κατάθεση του 

σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.  

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 

1 του ν. 4152/2013. 

Η πληρωμή επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 

επικοινωνίας 2310 891-133, 2310 891-284, email: tprom@uom.gr). 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και μέσω 

του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies.    

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 
οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα 
(εμπορία ανθρώπων). 

 

Επίσης δηλώνω ότι: 

-Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

Ημερομηνία:      ……….….2021 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.(2) Αναγράφεται  ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του 

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ο Ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στο Πανεπιστήμιο, στους εργαζόμενους και 
στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο Ιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές 
υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του ν. 3850/2010. Το Πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση 
να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

 Ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 Ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και 
χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

 Ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, 
εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Ο Ιατρός εργασίας 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. 

 Ο Ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή 
μη, λόγω νόσου, της απουσίας των εργαζομένων. 

 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Ο Ιατρός εργασίας προβαίνει σε Ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας 
τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό Ιατρικό 
έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια 
Ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή 
των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη 
συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει 
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στο Πανεπιστήμιο. Το περιεχόμενο της 
βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το Ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να 
ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του Πανεπιστημίου. 

 Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των 
ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτό: α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει 
οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την 
εφαρμογή τους, β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων 
προστασίας, γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών 
αυτών. δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, και 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. 

 Ο Ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το Ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Ο Ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω του Πανεπιστημίου στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες 
των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία. 
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 Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από το Πανεπιστήμιο και τους εργαζόμενους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

 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. 

 Ο Ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στην 
αναθέτουσα αρχή και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με το Πανεπιστήμιο, για θέματα 
της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του Ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

 Ο Ιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές Ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους αρμόδιους 
Υπουργούς μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη 
συνέχεια ο Ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και 
τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν 
το Πανεπιστήμιο. 

 Για κάθε εργαζόμενο, ο Ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον 
καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 
κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων. 
Κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις δικαιούνται να λαμβάνουν 
γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές 
της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι Ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης 
εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 

 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, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να 
συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη 
θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και την αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

 Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της 
παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης 
εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 

 Ο Ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου. 
 
Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α.  Ο Ιατρός εργασίας και ο Τεχνικός ασφάλειας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
β. Ο Ιατρός εργασίας και ο Τεχνικός ασφάλειας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων) ή τον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

γ. Ο Ιατρός εργασίας και ο Τεχνικός ασφάλειας 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. 
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δ.  Αν η αναθέτουσα αρχή διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του Ιατρού εργασίας ή 
του Τεχνικού ασφάλειας, 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. 

 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 Η αναθέτουσα αρχή για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας, 
θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και 
γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. 

 Κατά τα λοιπά οι υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 
ν. 3850/2010 όπως ισχύει.  

 
 
Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
1. Ο Ιατρός εργασίας συνεργάζεται με τον Τεχνικό ασφαλείας για την επικαιροποίηση της 

υφιστάμενης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την ενίσχυσή της με νέα 
δεδομένα (κυρίως για εργαστηριακούς, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς) εφόσον αυτά 
προκύψουν (άρθρο 42 παρ. 8 και άρθρο 43 παρ. 1, 3-8 ν. 3850/2010 (Α΄84), η οποία συντάσσεται 
με ευθύνη του, εντός του προβλεπόμενου ως άνω προϋπολογισμού και χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο.  
Η εκτίμηση κινδύνου θα διεξαχθεί ξεχωριστά για τους εργαστηριακούς χώρους, τους χώρους 
υγιεινής και τους αποθηκευτικούς και θα επικαιροποιηθεί για τους γραφειακούς χώρους και 
χώρους διδασκαλίας εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα.  
Η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου, περιλαμβάνει και την 
εκτίμηση του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού όλων των βλαπτικών παραγόντων στους 
οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται, ότι οι 
θέσεις ελέγχου των δοκιμών/ δειγματοληψιών και ο απαιτούμενος αριθμός ανά έτος (π.χ. 
ποιότητα πόσιμου νερού), δηλαδή οι στοχευμένες μετρήσεις, καθορίζονται από τον Τεχνικό 
Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ελέγχονται πάντα σε 
σχέση με τις Οριακές Τιμές Έκθεσης με βάση την Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία και πρέπει να 
εμπεριέχονται στην σχετική γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου.  

2. Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης, γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και η 
ενίσχυσή της με νέα δεδομένα εφόσον αυτά προκύψουν (π.χ για τον COVID 19 και τις 
μεταλλάξεις του, θα παραδοθεί στον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου), εις 
διπλούν, υπογεγραμμένη από τον Ιατρό Εργασίας και/ ή τον Τεχνικό Ασφαλείας ή σε 
περίπτωση Ε.Σ.Υ.Π.Π ή ΕΞ.Υ.Π.Π  από τον νόμιμο εκπρόσωπό της εντός 6μήνου από την 
υπογραφή σύμβασης. 
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Πίνακας του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Κατηγορία επικινδυνότητας Γ′ 

 
 
 
ΚΥΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΔΕΠ 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

 
ΜΕΛΗ ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ 

Εγνατίας 156 
Θεσσαλονίκη 

 
200 

 
233 

 
72 

 
505 

 
 
 
 

Πίνακας προσδιορισμού ωρών απασχόλησης Ιατρού Εργασίας για δεκαεπτά (17) μήνες 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥ-
ΝΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 

Ώρες ανά μήνα 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΓΙΑ 17 ΜΗΝΕΣ 

505 Γ 0,4 
 

202 
 

16,833 286 

 

 
 

 




