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1.ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε γηα ηελ παξνρήο ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο γηα όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ γηα δηάζηεκα 12 κελώλ. Η ακνηβή όπσο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απαζρόιεζήο ηνπ 

θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ 84/Α'/02.06.2010), «ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ πελήληα (50) θαη άλσ 

εξγαδόκελνπο, ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηαηξνύ 

εξγαζίαο». 

ην άξζξν 9, παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ νξίδεηαη όηη «ν εξγνδόηεο δύλαηαη λα επηιέμεη κεηαμύ ηεο αλάζεζεο 

ησλ θαζεθόλησλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο ζε εξγαδόκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.)». 

Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη: 

Α. Γηα ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 3.255,00€, ηνλ ΚΑ: 00.6117.02 κε ηίηιν «ΙΑΣΡΟ 

ΔΡΓΑΙΑ»,  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαηά  2.170,00€,θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαηά  1.085,00€. 

Οη ηαηξνί εξγαζίαο απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ. (ΠΟΛ. 1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008, 
ΓλΝΚ 297/08) 

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξνζόληα ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο απηά θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 

84/Α'/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3996/11 (ΦΔΚ 170/Α'/2011), δειαδή 

αλαιπηηθά: 

Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, όπσο 

πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν (ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηίηιν εηδηθόηεηαο θαη πηζηνπνίεζε από 

ηνλ ηαηξηθό ζύιινγν. Ο όξνο απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 

Καη' εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ: 

α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο 

κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 

β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ 

ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο. 

2.Α. α) ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπγθξνηείηαη Δηδηθόο Καηάινγνο ζηνλ νπνίν 
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εγγξάθνληαη νη ηαηξνί ηεο παξαγξάθνπ 2. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

πεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ηαηξηθό ζύιινγν ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη. 

β) Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξόπνο 

ζύληαμεο ηνπ Δηδηθνύ Καηαιόγνπ, ε αξκόδηα ππεξεζία γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηελ ηήξεζή ηνπ, νη εηδηθόηεξεο 

πξνϋπνζέζεηο, νη πξνζεζκίεο θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ ηαηξώλ ζε απηόλ, ν 

ηξόπνο ηήξεζήο ηνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα πνπ αθνξά ζε απηόλ. 

γ) Ιαηξόο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δηδηθό Καηάινγν ηεο πεξίπησζεο α', κπνξεί λα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ 

εξγαζίαο κόλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη εθόζνλ ιάβεη 

βεβαίσζε ηνπ ζπιιόγνπ απηνύ όηη δελ ππάξρεη ή δελ είλαη δηαζέζηκνο ηαηξόο κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο 

Δξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή (ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξνύλ 

λα εθηεινύλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ αλαθεξόκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ. 

Ο όξνο απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

1. πκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε (Γήκαξρν ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

Αληηδήκαξρν γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ), ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην 

εηδηθό βηβιίν ππνδείμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/2014. Ο Γήκαξρνο ή ν αξκόδηνο 

εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηδήκαξρνο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ιακβάλεη γλώζε 

ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην βηβιίν) 

> Δηδηθόηεξα ν ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 

ρεδηαζκνύ & πξνγξακκαηηζκνύ ηεο εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εξγαζίαο 

 Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή & ρξήζε πιώλ & πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ 

>  Φπζηνινγίαο & ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο & πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο & 

δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο & ηεο νξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οξγάλσζεο ππεξεζίαο 

παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο & αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, 

πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

    Ο ηαηξόο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιόγσ  

    λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

     Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, 

κεηά ηελ πξόζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Δ., όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ηνλ λόκν. 

Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 
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εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από 

ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ 

θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 

 Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο, όπνπ απηά 

απαηηνύληαη Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ.  Δπηβιέπεη 

ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά 

πεξίπησζε, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία 

ηνπο, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο. 

Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο Πεξηθέξεηαο όπνπ 

εδξεύεη ε επηρείξεζε. 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ Γήκαξρν ή ζηνλ ππεύζπλν εμνπζηνδνηεκέλν 

Αληηδήκαξρν ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα νπνηνδήπνηε 

παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία 

> Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γη' απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο 

> Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3850/2010, έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ ηαηξό εξγαζίαο 

> Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε (Γήκαξρν ή εμνπζηνδνηεκέλν 

Αληηδήκαξρν γηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ), ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, εθόζνλ ν Γήκνο δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη 

ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο Τπνπξγνύο Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, αξκόδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

νξγαληζκώλ ή ηνπ ΔΤ. ηε ζπλέρεηα ν ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. 

> Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξώλεηαη θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ ν εξγαδόκελνο 

ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνύ 
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βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδόκελνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη 

ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο ν 

εξγαδόκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ 

εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 

> Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ 

εξγαδόκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εξγαδόκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 

εξγαζία)ληαηε7ζιεξσζεησλπ2ρξε1ζεσληνπ 5- δ5η γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) 

γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδόκελνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε θνηλσληθώλ παξνρώλ. 

> Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 

10, ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ 

Ν. 2472/1997. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ 

Ν. 2472/1997. 

> Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ .Τ.Α.Δ. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 

αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδόκελνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο παξ. 11 θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΑ 

1) Αλαγγειία ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο (Ι.Δ.) 

2) Έλαξμε & ηήξεζε βηβιίσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηεο εξγαζίαο 

3) Γηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ 

4) ύληαμε θαη ππνβνιή ζηελ επηρείξεζε εθζέζεσλ ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο όηαλ απηό δεηείηαη. 

Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, όπσο απηνί ζα 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ζπκπιεξώλνληαο ζε εηήζηα βάζε ηελ ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιιεη ν Νόκνο. 

Σν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο Γ, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

3850/2010 θαη νη εηήζηεο ώξεο ηνπ Ι.Δ. αλέξρνληαη γηα θάζε εξγαδόκελν ζε 0,4 (άξζξν 21 παξ. 2 πεξ. 8 ηνπ Ν. 

3850/2010), ελώ ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαη νη εξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα ζηελ θαηεγνξία Β ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ ηνπ ίδηνπ Νόκνπ θαη νη εηήζηεο ώξεο ηνπ Ι.Δ. αλέξρνληαη γηα θάζε εξγαδόκελν ζε 0,6 (άξζξν 21 παξ. 2 

πεξ. 8 ηνπ Ν. 3850/2010).          

ΩΡΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

> ύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν.3850/2010, ν ειάρηζηνο πξαγκαηηθόο ρξόλνο εηήζηαο 

απαζρόιεζεο γηα ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο θαη Σερληθό Αζθαιείαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ 75 σξώλ 

εηεζίσο γηα επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξα από 50 άηνκα 
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ην Γήκν  ηληηθήο απαζρνινύληαη ζήκεξα εμήληα νθηώ (68) άηνκα κόληκν πξνζσπηθό , είθνζη δύν (23) 

άηνκα έθηαθην πξνζσπηθό, ελώ πξνβιέπεηαη ε πξόζιεςε εμήληα επηά (60) αηόκσλ, σο θάησζη: 

 

 

Α. ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΟΤ 37 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΟΤ 31 

ΤΝΟΛΟ  68 
 

Β. ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ-(12μθνο) 5 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ –(12μθνο) 3 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΚΣΑΜΗΝΗ ΤΜΒΑΗ ΔΗΜΟΤ –(8μθνο) 10 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΕΠΑΛ – ΕΠΑ-(9μθνο) 3 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΕΙ-(6μθνο) 2 

ΤΝΟΛΟ 23 
 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΟΑΕΔ-8 ΜΗΝΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ-(8μθνο) 55 

ΤΔΡΟΝΟΜΕΙ (3μθνο) 5 

ΤΝΟΛΟ 60 
 

ΤΝΟΛΟ  Α+Β+Γ (ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ+ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ +ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ) 68+23+60= 151 ΑΣΟΜΑ 

 
 

2.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 
Α. ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ X 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ 
ΤΜΒΑΕΙ 

ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΓΩΓΗ Ε 
12ΜΗΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ     

(ΤΝΣ.ΚΑΣΗΓ.Χ 
ΑΡΙΘ.ΕΡΓΑΖ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
-ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 31 31 12,40 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ -ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,6 (ΚΑΣ.Β) 29 29 17,40 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

(ΤΔΡΟΝΟΜΕΙ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (3 μινεσ) 0,6(ΚΑΣ.Β) 1 0,25 0,15 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ – 
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 5 5 2,00 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 3 3 1,20 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑ-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ(9 μινεσ) 0,6(ΚΑΣ.Β) 1 0,75 0,45 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΕΠΑΛ-
ΕΠΑ-ΕΚΣΑΚΣΟΙ(9 

μινεσ) 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 0,75 0,45 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΕΙ 0,6(ΚΑΣ.Γ) 1 0,5 0,30 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΕΙ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 0,5 0,20 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ) 
(8 μινεσ) 0,4(ΚΑΣ.Γ) 7 4,67 1,87 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ  

0,6(ΚΑΣ.Β) 33 22 13,20 
(ΕΓΡΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ) (8 

μινεσ) 

ΟΚΣΑΜΗΝΟΙ ΤΜΒΑΗ-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ(8 μινεσ) 0,6(ΚΑΣ.Β) 8 5,33 3,20 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖ.   121 102,75~105 52,82 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β       ~60Χ0,6=36 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ       ~45Χ0,4=18 
 
 

Β.ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΠΕΣΡΙΣΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ X 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ 
ΤΜΒΑΕΙ ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΓΩΓΗ Ε 

12ΜΗΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ   

(ΤΝΣ.ΚΑΣΗΓ.Χ 
ΑΡΙΘ.ΕΡΓΑΖ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
-ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 1 0,40 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ -ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,6 (ΚΑΣ.Β) 1 2 1,20 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

(ΤΔΡΟΝΟΜΕΙ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (3 μινεσ) 0,6ΚΑΣ.Β) 1 0,25 0,15 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ) 
(8 μινεσ) 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 0,67 0,27 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ  

0,6(ΚΑΣ.Β) 6 4 2,40 
(ΕΓΡΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ) (8 

μινεσ) 

ΟΚΣΑΜΗΝΟΙ ΤΜΒΑΗ-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ(8 μινεσ) 0,6(ΚΑΣ.Β) 1 0,67 0,40 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖ.   11 8,59~9 4,82 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β       ~7Χ0,6=4,20 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ       ~2Χ0,4=0,80 

 

 

Γ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΕΡΚΙΝΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ X 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ 
ΤΜΒΑΕΙ ΑΡΙΘ.ΙΔΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΓΩΓΗ Ε 

12ΜΗΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ   

(ΤΝΣ.ΚΑΣΗΓ.Χ 
ΑΡΙΘ.ΕΡΓΑΖ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
-ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,4(ΚΑΣ.Γ) 5 5 2,00 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ -ΣΑΚΣΙΚΟΙ 0,6 (ΚΑΣ.Β) 1 4 2,40 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

(ΤΔΡΟΝΟΜΕΙ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (3 μινεσ) 0,6ΚΑΣ.Β) 3 0,75 0,45 

ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑ-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ(9 μινεσ) 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 0,75 0,30 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ) 
(8 μινεσ) 0,4(ΚΑΣ.Γ) 1 2,66 1,06 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΚΣΑΜΗΝΑ)-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ  

0,6(ΚΑΣ.Β) 7 1,33 0,80 
(ΕΓΡΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ) (8 

μινεσ) 

ΟΚΣΑΜΗΝΟΙ ΤΜΒΑΗ-

ΕΚΣΑΚΣΟΙ(8 μινεσ) 0,6(ΚΑΣ.Β) 1 0,67 0,40 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖ.   19 15,16~16 7,41 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β       ~7Χ0,6=4,20 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ       ~9Χ0,4=3,60 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Γ(0,4) 

ΤΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΚΑΣ.Β * 0,6  

ΤΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΚΑΣ.Γ *0,4  

ΤΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  Β 
(0,6) (Β+Γ) 

              

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ 
ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

(3 ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ)ΣΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΩΡΑ 60+7+7=74 45+2+9=56 44,4 22,4 66,8 

 
 

Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Μάηνο 20120 έσο Μάηνο 2021 (12 κήλεο ) νη ώξεο ππνινγίδνληαη ζε 66,8. ύμθωνα 

με ηην κείμενη νομοθεζία ο ελάσιζηορ σπόνορ εηήζιαρ απαζσόληζηρ ηος Ιαηπού επγαζίαρ 

ανέπσεηαι ζε 75. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΩΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕ 
75 35,00 2.625,00€ 

 
 ΤΝΟΛΟ 2.625,00€ 

 

 ΦΠΑ 24% 630,00€ 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.255,00€ 

 

3.ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άπθπο 1 ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ 

1) Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο θαη ν Σερληθόο Αζθαιείαο ππνρξενύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 

2) Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο θαη ν Σερληθόο Αζθαιείαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

3) Ο Ιαηξόο Δξγαζίαο θαη ν Σερληθόο Αζθαιείαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 

ελεκεξώλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό δήηεκα. 

4) Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ Ιαηξνύο Δξγαζίαο ή ηνπ Σερληθνύ 

Αζθαιείαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ζηνλ 

εθπξόζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη κόλν. 

Άπθπο2  Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο  από ιατρό κατάλλθλθσ 

ειδικότθτασ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1586/85 (ΦΔΚ 177/18-10-1985, η. Α΄) πεξί ¨Τγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ¨ 

2. Σν Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ 138/21-6-1988, η. Α΄) 

3. Σελ ΚΤΑ 88555/3293/30-9-1988, η.Β΄) ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν. 1836/89 (ΦΔΚ 79/14-3-1989 

    η.Α΄) 

4. Σν Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11/18-1-1996, η. Α΄) 

5. Σν Π.Γ. 95/1999 (ΦΔΚ 102/26-5-1999 η. Α΄) 

6. Σν Π.Γ. 159/1999 (ΦΔΚ 157/3-8-1999, η. Α΄) 

7. Άξζξν 27 ηνπ Ν. 4304/23-10-2014 (ΦΔΚ 234 Α΄), ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄). 

ύκθσλα κε ην αλσηέξσ είλαη δπλαηή ε ζύλαςε από ηνπο ΟΣΑ, εθόζνλ ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ηαθηηθό 

πξνζσπηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο απηήο, δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ (ηεο παξ. 2δ 
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ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4281/2014 – ΦΔΚ 160 Α΄) κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ παξέρνπλ ζπλαθείο 

ππεξεζίεο. 

8. Άξζξν 29 ηνπ Ν. 3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄) κε ην νπνίν πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 

3418/2005 (ΦΔΚ 287 Α΄) θαη παξάγξαθνο 2Α ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α΄).  

9. Σελ ΚΤΑ κε αξηζκ. Τ7α/ΓΠ. Οηθ.112498/18-8-2009 (ΦΔΚ 1775/26-8-2009, η. Β΄). 

10. Σν Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/02.06.2010 ηεύρνο Α) ¨Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ¨ ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ην Ν. 1586/85. 

Άπθπο 3 Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε: 

 Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 η. Α΄) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ» 

  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 

θαζώο θαη ηα όζα εηδηθά νξίδνληαη: 

  ζηελ ΚΤΑ κε αξηζκ. Τ7α/ΓΠ. Οηθ.112498/18-8-2009 

 ζην άξζξν 12 παξ. 10 ηνπ Ν. 4071/2012 

 ζην αξηζκ. πξση.: νηθ. 44363/23-11-2012 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 

 ΦΔΚ 1580/8-5-2018 η.Β΄: Κύξσζε εηδηθνύ θαηαιόγνπ ηαηξώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα άζθεζεο 

θαζεθόλησλ ηαηξνύ εξγαζίαο. 

Δηδηθά επηζεκαίλνπκε όηη ζε εθαξκνγή ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε αξηζκ. Τ7α/ΓΠ. 

Οηθ.112498/18-8-2009 (ΦΔΚ 1775/26-8-2009, η. Β΄) ε αλάζεζε θαζεθόλησλ ζα γίλεη ζε γηαηξό κε ηελ 

εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηό ηα θαζήθνληα 

ζα αλαηεζνύλ ζε γηαηξό άιιεο εηδηθόηεηαο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα άζθεζεο θαζεθόλησλ 

γηαηξνύ εξγαζίαο. 

Άπθπο 4 ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: α. Σερληθή πεξηγξαθή β. Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

γ. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ. 

Άπθπο 5 Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ 

Η παξνρή ππεξεζηώλ ζα εθηειεζηεί ζηελ δηάξθεηα δώδεθα (12)  κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην ειάρηζην πξνβιεπόκελν όξην εηήζησλ σξώλ. 

Η παξαπάλσ θαηαλνκή σξώλ αλά κήλα απαζρόιεζεο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, κπνξεί 

λα δηαθνξνπνηείηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κεηαμύ Γήκνπ ηληηθήο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο θαη κε 

ελεκέξσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο επίβιεςεο θαη ειέγρνπ (Σκήκα Δπηζεώξεζεο Αζθάιεηαο& Τγείαο ζηελ 

Δξγαζία εξξώλ). 

     Η ζπρλόηεηα ησλ επηζθέςεσλ θαη ην σξνιόγην πξόγξακκα ζα θαηαξηηζηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία (Σκήκα Δπηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 

Δξγαζία εξξώλ). 

Κάζε αιιαγή ζην σξνιόγην πξόγξακκα, ζα ππνβάιιεηαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο από ηνλ γηαηξό ηεο 

εξγαζίαο θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία εξξώλ. 

Άπθπο 6 Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

Ο εληνινδόρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θαη ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα θαιύπηνπλ ηνλ 
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ειάρηζην αξηζκό σξώλ απαζρόιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Νόκν. Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ ηαηξνύ 

εξγαζίαο ζα πξνθύπηεη βάζεη ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ Ννκνζεζία. 

Άπθπο 7 Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 

Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

Γηα νπνηαδήπνηε αύμεζε ή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη 

εγγξάθσο ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο ,θαη ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο, ή ηελ ΔΞΤΠΠ. 

Άπθπο 8 Αναθεώπηζη ηιμών 

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

θαη ακεηάβιεηεο. 

Άπθπο 9 Σπόπορ πληπωμήρ 

    Η ηηκνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη αλά 2 (δύν) κήλεο κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ. Η 

πιεξσκή ζα γίλεηαη μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιών με τθν ζκδοςθ  πρωτοκόλλου παραλαβισ  από 

τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου, και τθν ζκδοςθ χρθματικών ενταλμάτων πλθρωμισ που κα 

ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά βάζεη ησλ δειηίσλ επίζθεςεο ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη καδί 

κε ην ΣΠΤ πνπ ζα εθδίδεηαη .Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απνινγηζηηθά έλαληη ησλ σξώλ πνπ πξαγκαηηθά παξείρε 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ ηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

Άπθπο 10 Παπαλαβή επγαζιών 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ νη αλαηεζείζεο εξγαζίεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξώλεη ην 

βηβιίν ππνδείμεσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη λα ην παξαδίδεη ππνγεγξακκέλν αξκνδίσο ζε εθπξόζσπν ηνπ 

Γήκνπ, καδί κε ην ζρεηηθό Γειηίν Δπίζθεςεο, ππνγεγξακκέλν από ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ 

Γήκνπ αλά εγθαηάζηαζε. 

Άπθπο 110Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, 

δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή ηξίησλ. 

Άπθπο 12 Επίλςζη διαθοπών 

   Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ Ν.3463/2006 «Γεκνηηθόο θη 

Κνηλνηηθόο Κώδηθαο » 

   To ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, αλαιόγσο ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ (δηαζεζηκόηεηεο, 

ζπληαμηνδνηήζεηο, κεηαηάμεηο, ιήμε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, έλαξμε ή ιήμε πξνγξακκάησλ 

θνηλσθεινύο εξγαζίαο, αζθαιηζηηθά κέηξα, θ.ι.π.), αιιά θαη ησλ πξνζιήςεσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη νη νπνίεο είλαη ζπλάξηεζε:1) ησλ ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ πνπ ζα δνζνύλ από ην 

Τπνπξγείν θαη ηεο πινπνίεζεο απηώλ, 2) ηεο ελδερόκελεο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο θηλεηηθόηεηαο, 3) ηεο 

πινπνίεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο εξγαζίαο, 4) κεηαηάμεσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, θ.α. 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ  
 

ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΟΦΙΑ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

ΚΟΜΙΔΟΤ ΟΛΓΑ 


