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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 27/2011 απόφαση του ∆.Σ. αποφάσισε της
πρόσληψη γιατρού εργασίας σε εφαρµογή:
α)
Του άρθρου 4 του Ν. 1568/85 « Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων»
β)
Το Π.∆ 17/96 «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.
Οι όροι του γιατρού εργασίας ορίζονται οι εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Ο γιατρός εργασίας θα προσληφθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. µε σύµβαση παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν στα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
(Συνεδριακό Κέντρο Λιµένα Πατρών) µέχρι τις 21/03/2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00πµ.,
σχετική αίτηση στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
Ονοµατεπώνυµο – τόπος κατοικίας – Α.Φ.Μ. – Αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Ως προσόντα οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 8 του Ν.
1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) και να υποβάλλουν τα εξής:
Α)
Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος
Β)
Ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας
Γ)
Βεβαίωση άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (άρθρ. 4 παρ.9
Π.∆ 17/96).
Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε επικυρωµένα νόµιµα αντίγραφα.
Επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται η επιχείρηση ή επιχειρήσεις
στις οποίες απασχολείται, καθόσον ο συνολικός µέγιστος (ετήσιος) πραγµατικός χρόνος
απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν µπορεί να
υπερβαίνει τον προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης µισθωτού.
Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί κάθε δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι
νοµιµοποιούνται να ασκήσουν καθήκοντα του γιατρού εργασίας.
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ΑΜΟΙΒΗ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική προσφορά στην οποία θα
αναφέρεται η µηνιαία αµοιβή τους που ζητούν από τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την άσκηση
καθηκόντων τους.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα µε την υποβολή δελτίου παροχής
υπηρεσιών, το δε ποσό αυτής θα είναι το καθαρό και σύµφωνα µε το οριζόµενο στην
προσφορά του και δεν θα επιδέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αναπροσαρµογή.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις συµβουλές τους και υποδείξεις στον
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (εργοδότης) και στους εργαζόµενους αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 9 του Ν. 1568/85.
Επίσης οφείλει να επιβλέπει την υγεία των εργαζοµένων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 1568/85.
Ο γιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη ∆ιοίκηση του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες σε 58 εργαζόµενους του
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και για τις οποίες ως πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησής του ετησίως
150 ώρες (άρθρο 4 Π.∆. 17/96).
Για καλύτερη διαµόρφωση άποψης των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων του
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να επισκεφτούν πριν την εκδήλωση
ενδιαφέροντος τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων του γιατρού
εργασίας θα θέσει στη διάθεσή του τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης κατά τις ώρες
απασχόλησής του στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ως και τα απαιτούµενα µέσα (συσκευές).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους θα αξιολογηθούν από τριµελή
επιτροπή. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι τα κατεχόµενα προσόντα σε συνδυασµό µε την
απαιτούµενη αµοιβή.

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ
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