Αντικείμενο της σύμβασης
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής

Ιδιοκτησίας

(ΟΒΙ),

ενδιαφέρεται

να

συνάψει

δωδεκάμηνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού
Ασφαλείας με εταιρεία ΕΞΥΠΠ που έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και έδρα στον Νομό
Αττικής.
Η εν λόγω σύμβαση θα προβλέπει ρητά μεταξύ άλλων και τα εξής:
α. Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να επικαιροποιεί, όποτε χρειάζεται, την ΓΕΕΚ που
αφορά το ιδιόκτητο Κτίριο του ΟΒΙ επί της οδού Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην
Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου.
β.

Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, 2 φορές το χρόνο (χειμώνα
καλοκαίρι),

στις

κατάλληλες

δειγματοληπτικές

μετρήσεις

των

φυσικών

παραγόντων των συνθηκών εργασίας εντός του προαναφερόμενου ιδιόκτητου
Κτιρίου του ΟΒΙ, τις οποίες και θα παραδίδει στο Τμήμα Ασφάλειας Κτιρίου.
γ.

Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, μέσω του Ιατρού Εργασίας, στις
κατάλληλες εξετάσεις / μετρήσεις που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του
ΟΒΙ.

Ο ΟΒΙ κατατάσσεται στον τομέα των υπηρεσιών και απασχολεί

80 συνολικά

εργαζόμενους.
Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων είναι κύριο μέλημα αλλά και
υποχρέωση κάθε εταιρείας ή οργανισμού που απασχολεί έστω και ένα εργαζόμενο,
στο πλαίσιο του Ν. 3850/2010 και των ΠΔ17/96, 157/92 και 294/88, που
εναρμόνισαν την εθνική με την κοινοτική νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία η παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας και η
γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου καθίστανται πλέον υποχρεωτικές. Οι
υπηρεσίες της ΕΞΥΠΠ θα περιλαμβάνουν τα εξής:
Α. Παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) στις
εγκαταστάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,

σύμφωνα με

το

πρόγραμμα που θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΤΑ και του ΙΕ όπως προκύπτουν από την κείμενη
Νομοθεσία.
Ενδεικτικά ο Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ) έχει υποχρέωση:
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- να παρέχει στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υποδείξεις και συμβουλές,
γραπτές και προφορικές, σχετικά με την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
- να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή
τους.
- να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
ατυχημάτων.
- να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή
του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
- να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Ενδεικτικά ο Ιατρός Εργασίας (ΙΕ) έχει υποχρέωση:
- να παρέχει στον αρμόδιο εκπρόσωπο της διοίκησης υποδείξεις και συμβουλές,
γραπτές και προφορικές, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
- να συντάσσει και να επικαιροποιεί, τους ιατρικούς φακέλους, και να παρέχει τις
Βεβαιώσεις Καταλληλότητας ως ορίζει η νομοθεσία.
- να μεριμνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
- να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη επαγγελματικών
ασθενειών και ατυχημάτων.
- να εκπαιδεύει και να ενημερώνει τους εργαζομένους, για την προστασία από
βιολογικούς φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη
μυοσκελετικών παθήσεων.
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Β. Ολοκληρωμένη συμπλήρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που
απαιτούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας και κατάθεση τους στις κατά τόπους
υπηρεσίες.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας ο ΤΑ και ο ΙΕ
οφείλουν να τηρούν το Βιβλίο Υποδείξεων. Στο εν λόγω βιβλίο, το οποίο είναι
αριθμημένο και σφραγισμένο από το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ, καταγράφεται αναλυτικά η
ύπαρξη και η κατάσταση όλων των παραμέτρων που συντελούν στις ελάχιστες
προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας. Καταγράφονται επίσης η ημερομηνία
επίσκεψης του ΤΑ και του ΙΕ, οι ώρες παρουσίας, οι υποδείξεις του καθώς και ο
έλεγχος της εφαρμογής των υποδείξεων τους, έτσι ώστε να πληρούνται τα αναγκαία
μέτρα για την προστασία της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.
Χρόνος απασχόλησης Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας
Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και του Ιατρού Εργασίας
υπολογίζονται βάσει του Ν.3850/2010.
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ανήκει με βάσει το Ν. 3850/2010
στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και βάσει αυτού απαιτούνται:
Τεχνικός Ασφαλείας (ΤΑ):
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης για 12 μήνες Τεχνικού Ασφαλείας, ανεξάρτητα
επικινδυνότητας, για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω =
75 ώρες (Ν.3850/2010 αρθ.21)
Ιατρός Εργασίας (ΙΕ):
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Ιατρού Εργασίας για 12 μήνες , ανεξάρτητα
επικινδυνότητας, για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω =
75 ώρες (Ν.3850/2010 αρθ.21).
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