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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                           
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                      
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                       Λάρισα, 05 Μαρτίου 2019 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                          Αριθ.Πρωτ: 1500 
                                
Ταχ. Δ/νση:      Διοικητήριο                                                      
Ταχ. Κώδικας :  411 10, Λάρισα                                             
Πληροφορίες:    Θ. Μπεκιάρη 
Τηλέφωνο:         2413-506.481  
E-mail: th.mpekiari@thessaly.gov.gr                                 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τη με αρ.πρωτ 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ4788/τ.Β΄/26-10-2018) Απόφαση του Αναπλ. 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης-επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 
222/τΑ΄/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει.  

3. Το Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων». 
4. Το Π.Δ. 294 (ΦΕΚ 138Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Ιατρού Εργασίας, επίπεδο 

γνώσεων και ειδικότητα Ιατρού Εργασίας».  
5. Τη με αρ.πρωτ. 88855/3296/88 (ΦΕΚ 721Β/1988) Κ.Υ.Α. «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. 
6. Το ΠΔ 415 (ΦΕΚ 236Α/1994) «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας». 
7. Το Π.Δ. 17 (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». 
8. Το Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 146Α/1999) «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας & 

Πρόληψης». 
9. Τη με αρ.πρωτ. 112498/09 (ΦΕΚ 1775Β/2009) Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση 

της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων». 
10. Το Ν.3850/10 (ΦΕΚ 146Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων» 
11. Τη με αρ.πρωτ. 21387/1248/25-6-14 Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνoιας 

«Άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου».  
12. Τις παρ. 2 β & γ, του άρθ.12 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 
13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), ο οποίος τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227Α/2016), την §5 του άρθ.39 του Ν.4488/17 (ΦΕΚ 
137Α/2017), το άρθ.47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74Α/2017), το Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171Α/2017) και 
το Ν.4530/18 (ΦΕΚ 59Α/2018) 

14. Τη με αρ. 120 Tη με αρ. 428/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - Πρακτικό 2ο/16-1-19 
(ΑΔΑ: ΩΟ0Δ7ΛΡ-ΠΧΚ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση το πρακτικό συγκρότησης 
συλλογικού οργάνου που αφορά τη παραλαβή εργασιών και προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2019. 
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15. Τη με αρ.πρωτ. 1038/18-02-19 (ΑΔΑ: ΨΡ4Β7ΛΡ-ΦΗΡ) Μελέτη του έργου της Υπηρεσίας μας 

16. Το με αρ.πρωτ. οικ.1224/18-2-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004476666 2019-02-18) Πρωτογενές 
αίτημα της υπηρεσίας μας. 

17. Tη με αρ. 428/2019 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής - Πρακτικό 7ο/26-2-19 (ΑΔΑ: 
6ΜΕΧ7ΛΡ-ΦΛΗ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 8.344 € για την ανάθεση του έργου 
«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Π.Ε 
Λάρισας» σε εξωτερικό συνεργάτη, για ένα (1) έτος. 

18. Τη με αρ.πρωτ. 1457/1-3-19 με Α/α 918 (ΑΔΑ: ΩΚ2Σ7ΛΡ-Ρ62 και ΑΔΑΜ:19REQ004560255 
2019-03-05) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την 
οποία εγκρίθηκε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης. 

19. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, φορέας 073, ΚΑΕ 0871. 

20. Την ανάγκη της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Π.Ε. Λάρισας για την παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Να απευθύνουμε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 
ένα ( 1 ) έτος στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Π.Ε. Λάρισας, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τη 
Μελέτη του έργου (σχετ.14) και πραγματικό χρόνο απασχόλησης 238,4 ώρες. 

Ως ημερομηνία υποβολής των φακέλων ορίζεται η 12 Μαρτίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ορίζεται η 19 Μαρτίου 2019. Οι φάκελοι που θα κατατεθούν μετά την 19 Μαρτίου είναι 
εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Οι φάκελοι θα κατατίθενται σφραγισμένοι στο πρωτόκολλο (γρ.0.41) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Αλ.Παπαναστασίου & Κουμουδούρου) στη Λάρισα. 

Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Δ/ντή (γρ. 0.45) στις 
21/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

 Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για ένα ( 1 ) έτος στην 
έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Π.Ε. Λάρισας. 

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων 8.344€ 
(χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1168/16-12-2008) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους. 

 Η ανάθεση των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 του Ν.4412/16 (Φεκ 
147Α/2016) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), την §4 του άρθ.47 του Ν.4472/17 (Φεκ 
74Α/2017) και την §9 του άρθ.79 του Ν.4530/18 (Φεκ 59Α/2018). 

 Οι αρμοδιότητες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθ. 17 & 18 του Ν.3850/10 (Φεκ 
146Α/2010). 

 Τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας και οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3850/10 (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.3850/10 (Φεκ 146Α/2010). 

 Ο αριθμός των εργαζομένων είναι: 581  
 Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης είναι : 238,4 ώρες. 

 
Πληροφορίες και αντίγραφα της σχετικής μελέτης, παρέχονται: 
Α) στα γραφεία 0.44 ή 0.45 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2413-506481 & 2413-506483) & 
Β)  στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡ4Β7ΛΡ-ΦΗΡ 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τίτλο: 

«Οικονομική προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην έδρα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Π.Ε. Λάρισας», με τα εξής δικαιολογητικά: 

 
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την παραπάνω θέση 
2. Μια (1) Οικονομική Προσφορά (στην οποία θα πρέπει να αναγράφουν ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 18/02/2019 μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με 
αυτή) 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου* (Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της Ε.Ε., καταθέτουν το 
πτυχίο με την επίσημη μετάφραση και την άδεια/βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος τους η οποία 
τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα. Ενώ για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε., 
καταθέτουν το πτυχίο με την επίσημη μετάφραση και την ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ). 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος* 
5. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας* 
6. Πιστοποιητικό από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας 
7. Βιογραφικό σημείωμα στα πλαίσια του άρθ.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. Ποινικό μητρώο 
10. Φορολογική ενημερότητα 
11. Ασφαλιστική ενημερότητα  

*σύμφωνα με το άρθ.1 του Ν.4250/14 (Φεκ 74Α/2014), δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων φωτοαντιγράφων 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr/index.aspx  
 
                                                                                            
                                                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                              ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
Κοινοποίηση 
1. Επιθεώρηση Εργασίας 
    Φαρσάλων 6 
    Τ.Κ. 411 10, Λάρισα 
2. Ι.Σ. Λάρισας 
    28ης Οκτωβρίου 43 
    ΤΚ 412 23, Λάρισα 
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί η 
πρόσκληση στα μέλη του Συλλόγου) 
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