
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη   27/3/2017 

     Αρ. πρωτ.  8828 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας, 

προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€), πλέον ΦΠΑ  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 10η Απριλίου 

2017 και 14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Αρµοδιότητες γιατρού εργασίας  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 17 και 18 του Ν. 3850/2010 ο γιατρός εργασίας παρέχει 

υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους, 

γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και 

ψυχική υγεία των εργαζοµένων.  

Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Η ΕΥΑΘ λαµβάνει 

γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

 

 

            
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα: 

• σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, κατασκευής 

και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας. 

• λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσω 

εξοπλισµού. 

• φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της 

διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας  

• οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

• αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, 

καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη 

και σε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να 

χρησιµοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας 

εργαζοµένου. 

Ο γιατρός εργασίας επίσης 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. Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων 

παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και 

καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την 

κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 

απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του 

Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 

Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των 

ατυχηµάτων. 

Για το σκοπό αυτόν: 

• επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα 

αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους. Το σύνολο των χώρων 

εργασίας της ΕΥΑΘ στους οποίους θα πρέπει περιοδικά να επισκέπτεται ο γιατρός εργασίας, 

είναι δεκατέσσερις (14).  

• επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας 

• 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  



 

• επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 

εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

• 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 γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

Προσόντα γιατρού εργασίας 
 
Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010. 
 

Υποχρεώσεις εργοδότη 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 42 του Νόµου 3850/02-06-2010 (ΦΕΚ 

84) «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων». Οι 

παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των στελεχών του Τεχνικού 

και Γιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας που θα 

κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο τεχνικός και ο γιατρός θα 

έχουν επαφές µε τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα 

παραπάνω θέµατα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις. 

 

Λοιπά στοιχεία-απαιτήσεις 

Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι 

όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύµφωνα µε το άρθ. 23 Ν.3850/2010. 

Το συνολικό προσωπικό της ΕΥΑΘ είναι διακόσιοι είκοσι εργαζόµενοι (220) , από τους 

οποίους οι εκατόν πενήντα (150) είναι τεχνικό προσωπικό και οι υπόλοιποι εβδοµήντα (70) 

διοικητικό προσωπικό . 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 

1. Κεντρικά Γραφεία Εγνατία 127  

2. Γραφεία Τσιµισκή 98 

3. Υποκατάστηµα περιοχής Βαρδαρίου 

4. Εγκαταστάσεις περιοχής Πυλαίας 

5. Εγκαταστάσεις περιοχής Σφαγείων 

6. Εγκαταστάσεις περιοχής Καλοχωρίου 

7. Συνεργείο Αγίου Ελευθερίου 

8. Συνεργείο Πανοράµατος 



 

9. Συνεργείο Ευόσµου-Σταυρούπολης 

10. Συνεργείο Συκεών 

11. Συνεργείο Κέντρου Πόλεως 

12. Αντλιοστάσια Αποχέτευσης 

13. Αντλιοστάσια Ύδρευσης Κασσάνδρου 

14. Αντλιοστάσια Ύδρευσης ∆ενδροποτάµου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

παρέχων υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση 

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Επί του συµβατικού τιµήµατος γίνεται κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το 

Τµήµα Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την 

επιτροπή παρακολούθησης. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον Ν. Αραµπατζή, στο τηλ. 2310 
966660.   

 

 

 
Για  τους  ειδικούς  όρους 

Ο ∆ιευθυντής Οργάνωσης 
& ∆ιοίκησης 

 
 
 

Νικόλαος Αραµπατζής 

Για τους γενικούς όρους 
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


