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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού
εργασίας για ένα έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3850/2010
(ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.»
Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του Γιατρού
εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του
∆ήµου Χαλανδρίου και που έχουν καθοριστεί από την υπηρεσία.
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.
Προσόντα ιατρού εργασίας
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής
της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως
προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν:

αυτά

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την
άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
[Αρχή Τροποποίησης]«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί
της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια
υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό
σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η
αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, οι προθεσµίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την
εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄
µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην περιφέρεια του

ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και εφόσον λάβει
βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός
µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.» ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 2Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν.
3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-11
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και για την
άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως
άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασία
4. Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 8, µπορούν να προσλαµβάνονται επισκέπτριες
αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της
ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί
νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών µονοετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων
της αλλοδαπής.

Υποχρεώσεις Ιατρού εργασίας
Συµβουλευτικές αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον
εργοδότη (∆ήµαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο
του, σε θέµατα υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων), στους
εργαζοµένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά,
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και
ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός
εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο ∆ήµαρχος ή
στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο του σε θέµατα υγείας
και ασφάλειας εργαζοµένων λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα
µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων,
β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και
προµήθειας µέσων εξοπλισµού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και
υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαµόρφωσης των
θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους
υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης
µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και µε
υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να
επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας
εργαζοµένου.
Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων
σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψη τους ή την
αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά
την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της Ε.Υ.Α.Ε.,
όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Μεριµνά για τη διενέργεια
ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη
εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων,
εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον
εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το
ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από
τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και
του εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των
ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
1. α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει
οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα αντιµετώπισης των
παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,
2. β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών
µέτρων προστασίας,
3. γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία,
αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει
µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
4. δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, ενηµερώνει τους
εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία
τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
5. ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή
αιφνίδιας νόσου.
Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της
αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νοµαρχίας, όπου εδρεύει η
επιχείρηση.
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και
επιχειρησιακό απόρρητο.

4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην
Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων που οφείλονται
στην εργασία.
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον ∆ήµαρχο ή
στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο του, σε θέµατα υγείας
και ασφάλειας εργαζοµένων και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε
παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων στον τόπο εργασίας δεν
µπορεί να συνεπάγεται οικονοµική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει
να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρµογή και για τον ιατρό
εργασίας.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των
υποχρεώσεων του εργοδότη (∆ήµαρχο ή στον υπεύθυνο
εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο του σε θέµατα υγείας και ασφάλειας
εργαζοµένων), σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η
∆ήµος δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, έχει υποχρέωση να
παραπέµπει τους εργαζοµένους για συγκεκριµένες συµπληρωµατικές
ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κατάλληλες
υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµόδιες µονάδες των ασφαλιστικών
οργανισµών ή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα
αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που
προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν
τον εργοδότη.
9. Για κάθε εργαζόµενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί
σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαµβάνεται
στον ιατρικό φάκελο, ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου,
όπου
αναγράφονται
τα
αποτελέσµατα
των
ιατρικών
και
εργαστηριακών
εξετάσεων,
κάθε
φορά
που
εργαζόµενος
υποβάλλεται
σε αντίστοιχες εξετάσεις. ∆ικαιούνται να λαµβάνουν γνώση του
φακέλου και του ατοµικού βιβλιαρίου του εργαζοµένου οι
υγειονοµικοί επιθεωρητές της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι
ιατροί του ασφαλιστικού οργανισµού, στον οποίο ανήκει ο
εργαζόµενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόµενος. Σε κάθε περίπτωση
παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον
εργαζόµενο που αφορά.
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατοµικό
βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου του εργαζοµένου, στοιχείων ή
δεδοµένων άλλων πέραν των αποτε-λεσµάτων των ιατρικών και
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε
φορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά
δεδοµένα επιτρέπεται να συλλέγουν, µε επιµέλεια του ίδιου του
εργαζοµένου
προκειµένου
να
αποτελέσουν
αντικείµενο

επεξεργασίας, µόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για
την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για µια συγκεκριµένη θέση
ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων και γ) για τη
θεµελίωση δικαιωµάτων του εργαζοµένου και αντίστοιχη απόδοση
κοινωνικών παροχών.
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή
δεδοµένα κατά παράβαση της παραγράφου 10 τιµωρούνται µε τις
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ
50/Α΄) αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής
βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Σ.Υ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν
την τήρηση και το περιεχόµενο του ατοµικού βιβλιαρίου
επαγγελµατικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον
δεδοµένων µε τη συγκατάθεση και επιµέλεια του εργαζοµένου, την
επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

∆ικαίωµα για ιατρικό έλεγχο - Υποχρέωση ενηµέρωσης
1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση
τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση µε τους κινδύνους, όσον
αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε
εργαζόµενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά µέτρα από τη
νοµοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, µπορεί να προσφεύγει στον
ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρµόδια µονάδα του Ε.Σ.Υ. ή
του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονοµικές διατάξεις
σχετικές µε την προληπτική ιατρική.
2. Σε περίπτωση που από τη µονάδα του ασφαλιστικού οργανισµού ή
τη µονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόµενο πρόβληµα της υγείας
που πιθανόν συνδέεται µε το εργασιακό περιβάλλον, ενηµερώνεται
σχετικά η αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της
επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν δεν βαρύνουν τον
ίδιο τον εργαζόµενο.
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά
την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγµατοποιώντας
κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή
τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων.
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να
παρέχουν συµβουλές σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων στα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των
εργαζοµένων και να τους ενηµερώνουν για κάθε σηµαντικό σχετικό
ζήτηµα.
4. Αν ο εργοδότης ( ∆ήµαρχος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούµενος
εκπρόσωπος του σε θέµατα υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων)
διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού
ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις
του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή
εργασίας και µόνο.
Πρόγραµµα εργασίας
Αναγγελία από τον ιατρό εργασίας και το ∆ήµο στην επιθεώρηση
εργασίας την ανάθεση των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας και
πρόγραµµα επισκέψεων ανάλογα των αριθµό των εργαζοµένων και
την επικινδυνότητα στους κάτωθι χώρους εργασίας.
ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Φιλ. Λίτσα 29 &Αγ. Γεωργίου).
ΚΕΠ Κεντρικό (Γρ. Γυφτοπούλου 2).
Σ.ΚΕ.Π.Υ (Αισχύλου 28) .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Παπάγου).
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ (Σαρανταπόρου 55-57).
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Ηρ. Αττικού 39).
Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Κάλβου 16).
ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ (Φιλ. Εταιρ. & Τομπάζη ΚΕΠ Κάτω Χαλαν/ίου ( Ιθώμης 34).
ΚΕΠ Μετρό (Γρεβενών & Δ. Πλακεντίας ).
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ( Δαναΐδων& Αντιγόνης).
ΚΑΠΗ Κεντρικό (Καραολή Δημητρίου & 25η Μαρτίου).
ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου (Ιλιάδος 23).
ΚΑΠΗ Τούφας (Μεσσηνίας & Ταϋγέτου 19).

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Αγ. Γεωργίου 30& Αριστείδου ).
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Κνωσού & Ακαρνανίας).
Η’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( Κίρκης & Μίνωος 8).
ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Μ. Βασιλόπουλος» (Παπ. & Αβέρωφ & Σόλωνος ).
Κτήμα Μαμόπουλου (Αγίας Παρασκευής 86)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Νικόλαος Πέρκιζας» (Λεωφ. Πεντέλης 150)
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ του Δήμου (Πάροδος Αττικής Οδού και Λεωνιδίου)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Αναπαύσεως και Τήνου)

Λοιπές υποχρεώσεις ιατρού εργασίας
 Συµπλήρωση των βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας.
 Προγραµµατισµό ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού.
 Ατοµικό ιατρικό φάκελο µε βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου
εργαζόµενου
 Σύνταξη δελτίων καταλληλότητας εργασίας εργαζοµένων
 Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού
εργασίας όταν αυτό ζητείται.
 Ενηµέρωση – αναθεώρηση της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου
του ∆ήµου στο τοµέα ευθύνης του γιατρού
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζοµένους του ∆ήµου
στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί
συµπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραµµα επισκέψεων ενηµερώνοντας
για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την επιθεώρηση εργασίας .
Το ∆ιοικητικό Προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στη Γ κατηγορία
επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες
ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,4 (Άρθρο 21
παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι
εργαζόµενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου του
ιδίου Νόµου και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε
εργαζόµενο σε 0,6 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010).
Στο ∆ήµο µας εργάζονται περίπου
146 υπάλληλοι Β΄
κατηγορίας και 514 υπάλληλοι Γ΄ Κατηγορίας.

Οπότε οι απαιτούµενες ώρες εργασίας ετησίως του Ιατρού
Ασφαλείας είναι
(146 Χ0,6)+( 514Χ0,4)= 293 ώρες
Ο συµβατικός χρόνος θα είναι ετήσιος έως και 293 ώρες και θα αποδεικνύεται
από παρουσιολόγιο που θα υπογράφεται από τον Ιατρό και το Γενικό ∆ιευθυντή .

Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των επτά
χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε ευρώ € 7.325,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) και
θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6117.06 τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Χαλανδρίου
έτους 2015 στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική
πίστωση
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ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας
Aριθµ. Μελέτης :58

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας
Aριθµ. Μελέτης : 58

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

Σύνολο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.

ΑΡ

ΤΙΜΗ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μέτρ.

ΩΡΩΝ

ΜΟΝ.

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας

Κατ’
αποκ.

293

25

∆ΑΠΑΝΗ

7.325,00

7.325,00

καθαρής αξίας

ΦΠΑ

0,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

7325,00€

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.
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Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας
Aριθµ. Μελέτης : 58

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Αντικείµενο αυτής της παροχής
υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας,.

υπηρεσίας

είναι

η

«παροχή

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Έχοντας λάβει υπόψη τις διατάξεις :
•των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
•την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
•το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
•του Π∆ 28/80
•την
υπ'
αριθ.
απόφαση
Υπουργού
Οικονοµικών
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β)
•Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012
•Το υπ’ αριθµ οικ.44363/23.11.2012 του Υπουργείου Εσωτερικών
•Την Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009
(ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιατροί εργασίας –όροι και προϋποθέσεις
για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
•Τις πράξεις Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξεις 197/2013, 198/2013 και
220/2013
•Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας
• Την ετήσια εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Χαλανδρίου Κ.Α. 00.6117.06 ποσού 15.000,00 €.
• Την υπ΄ αριθµ.
Απόφαση Συλλογικού Οργάνου.

•

Το Π∆ 113/2010 ΄΄ Ανάλυση υποχρεώσεων
∆ιατάκτες΄΄( ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010).

από

τους

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισµός µελέτης (ενδεικτικός προϋπολογισµός)
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – µελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) χρόνου
από την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο Γιατρός εργασίας οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που
αναγράφει στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το
συµφωνηµένο τίµηµα που αναγράφεται στον προυπολογισµό της
µελέτης .
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που
είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και
αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι :
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε
το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρµοζόµενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο
ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον
εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή
και αµετάβλητη καθ ́ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 9ο :Τρόπος πληρωµής
Οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ
(ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & αρ.297/2008
Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ)
Η αµοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά µε τη λήξη της σύµβασης
είτε τµηµατικά ανά µήνα ανάλογα µε την πρόοδο της παροχής
υπηρεσιών και αφού προσκοµιστούν στο ∆ήµο από τον εντολοδόχο
τα νόµιµα παραστατικά . (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον
εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την
πίστωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2015
.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε
όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ
του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 11ο :
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης,
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 12ο
Προσόντα ιατρού εργασίας
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής
της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως
προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν:

αυτά

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την
άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
[Αρχή Τροποποίησης]«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί
της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια
υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό
σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η
αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, οι προθεσµίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την
εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄
µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην περιφέρεια του
ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και εφόσον λάβει
βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός
µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.» ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 2Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν.
3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-11
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και για την
άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως
άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασία
4. Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 8, µπορούν να προσλαµβάνονται επισκέπτριες
αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της
ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί
νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών µονοετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων
της αλλοδαπής.
Άρθρο 13ο :
Υπεύθυνη δήλωση ιατρών άλλης ειδικότητας
Οι ιατροί που δεν κατέχουν ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, για
να ασκήσουν τα καθήκοντα ιατρού εργασίας στο ∆ήµο θα πρέπει να
µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής να καταθέσουν από την περιφέρεια
του ιατρικού συλλόγου Αθηνών
βεβαίωση ότι δεν υπάρχει ή δεν

είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
στην
περιφέρεια αυτή, (υποχρεωτική µα ποινή αποκλεισµού)
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