
                        

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020 
 
Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λ.π.  

3. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 

146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης 

του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας”, όπως ισχύει».    

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες». 

6. Του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 146Α/2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 

και ασφάλεια των εργαζομένων». 

7. Του ΠΔ 95/99 (ΦΕΚ 146Α /1999) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών 

Προστασίας & Πρόληψης». 

8. Του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων» 
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9. Του ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11Α /1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

10. Του ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Ιατρού 

Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Ιατρού Εργασίας». 

11. Της ΚΥΑ 88855/3296/88 (ΦΕΚ 721Β/1988) «Υγιεινή και ασφάλεια του 

προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με 

το άρθ. 39 του Ν.1836/1989. 

12. Της ΚΥΑ 112498 (ΦΕΚ 1775Β/2009) «Όροι και προϋποθέσεις για την 

απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων» 

13. Την αριθμ.πρωτ.21387/1248/25-6-14 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας Κοιν/κής 

Ασφάλισης & Πρόνoιας άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε περιοχή 

άλλου ιατρικού συλλόγου.  

14. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 79/09-01-2020 Τεχνική Έκθεση - Μελέτη της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων με θέμα την 

ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας για το έτος 2020. 

15. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. ΑΔΑΜ 19REQ006096861 στο ΚΗΜΔΗΣ για 

το οποίο υπήρξε έγκριση με αριθμ. ΑΔΑΜ 20REQ006243672  

16. Tην αριθμ. 62/2020 (ΑΔΑ: Ω9Κ07ΛΡ-ΣΒ1) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής Πρακτικό 10/15-01-2020 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης 6.076,00€ για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες ιατρού 

εργασίας Π.Ε. Τρικάλων» εξωτερικό συνεργάτη με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

17. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με Α/Α 383 /16-01-2020, με 

την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 6.076,00 € για την 

ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας Π.Ε Τρικάλων» σε 

εξωτερικό συνεργάτη. 

18. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, φορέας 073, ΚΑΕ 0879. 

19. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 

και δύναται να επιλέξει μεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων ιατρού 

εργασίας σε εργαζομένους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 

επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) του άρθρου 23 του Ν.3850/10 ή 

συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων. 

20. Το γεγονός ότι δεν υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

υπάλληλος με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την 

κάλυψη της θέσης του Ιατρού Εργασίας. 

 

 
 
 



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: 
 

η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων, 

προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση – Μελέτη της ιδίας, για το έτος 

2020 με πραγματικό χρόνο απασχόλησης τις 140,00 ώρες, και απευθύνει 

πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, να 

καταθέσει ενσφράγιστη προσφορά από 19-02-2020 ημέρα Τετάρτη έως 25-02-2020 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30μμ στο γραφείο 236 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων επί της οδού Β. Τσιτσάνη 31 στα Τρίκαλα. 

 

Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν στο γραφείο 247 στις 25-02-2020 

και ώρα 12:00 ενώπιον των αιτούντων.  

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι ιατροί που έχουν τίτλο 

ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας, ή ιατροί άλλης ειδικότητας που ασκούσαν 

καθήκοντα ιατρού εργασίας έως τις 15-5-2009 ή εταιρίες που παρέχουν Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

 
 

    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ  
 

 Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 

το έτος 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. 

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.076,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους. 

 Οι αρμοδιότητες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 

Ν. 3850/2010(ΦΕΚ 146Α/2010) . 

 Τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας καθορίζονται από τα άρθρα 11 και 16 του 

Ν.3850/2010(ΦΕΚ 146Α/2010). 

 Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 42 του Νόμου 

3850/2010 (ΦΕΚ 146Α/2010).   

 Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού 

κατά το μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησής του, καθορίζονται από τις 

διατάξεις του Ν. 3850/2010(ΦΕΚ 146Α/2010). 

 Μέσος Προβλεπόμενος Αριθμός εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα 

Τρικάλων: 317 ( Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και ασκούμενοι). 

 Ετήσιος χρόνος απασχόλησης: 140,00 ώρες. 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της σχετικής μελέτης, παρέχονται στο γραφείο 236 

της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων και στο 

τηλέφωνο: 24313-51536. 

 



Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 09/01/2020 

μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τίτλο: 

«Οικονομική προσφορά για ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων» με τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση-Δήλωση για την παραπάνω θέση 

2. Οικονομική προσφορά 

3. Αντίγραφο πτυχίου 

4. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος 

5. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας 

6. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο. 

7. Βιογραφικό σημείωμα στα πλαίσια του άρθρου 9 του Ν. 3850/10 καθώς και 

συμβάσεις που τυχόν υπάρχουν με άλλους φορείς 

8. Βεβαίωση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας έως 15/5/2009 (για ιατρούς 

      με άλλη ειδικότητα) 

9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

10. Φορολογική ενημερότητα 

11. Ασφαλιστική ενημερότητα 

 
 
 
                                                                                                     ΜΕ Ε.Π. 
  Κοινοποίηση:       

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
2. Δ/νση Διοικητικού- 

Οικονομικού Π.Ε. Τρικάλων 
 

                                                                                 
                                                                                      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ 


