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I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του 
∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων για το έτος 2019 και για το έτος 2020, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων».  
 
Η εκτιµώµενη αξία της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.289,72€ για ένα 
έτος και συγκεκριµένα από την 24/12/2019 (για έτος 2019 συνολικό ποσό 173,60€) 
έως και την 23/12/2020 (για το έτος 2020 συνολικό ποσό  3.116,12€).  
 
Η ∆απάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικον. έτους 2019 µε ποσό 2020 και 
συγκεκριµένα τον Κ.Α. 00-6117.003 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας 
για την εξέταση εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπιών».  
 

Ο ανάδοχος της εργασίας θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ανά δίµηνο και συγκεκριµένα στο τέλος εκάστου διµήνου. 

 
 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  
1. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85), «Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζοµένων»,  
2. Το Π∆ 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88), «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τ.Α. κ.λ.»,  
3. Το Π∆ 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96), «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & υγείας 
των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 
91/383/ΕΟΚ»,  
4. Το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99), «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζοµένων κλ. (τροποποίηση του Π∆ 17/96),  
5. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003), «Κοινωνικός ∆ιάλογος για την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις»,  
6. Την ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β/88), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 89, 
«Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης & άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 79/Α/89), επεκτείνει τα παραπάνω που αφορούν στην υγιεινή & ασφάλεια της 
εργασίας περιλαµβάνοντας το προσωπικό του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. & των ΟΤΑ»,  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως ισχύουν,  
8. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  
9. Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων, 
10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄),  
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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12. ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ.17707/19.05.2016 Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών 
ασφαλείας  
13. Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 
43323/1983/07.08.2018 (ΦΕΚ 3509/21.08.2018 τεύχος Β') Κύρωση του οριστικού 
ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των εργαζοµένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (Α’ 84) όπως αυτό συµπληρώθηκε και ισχύει.  
14. Το άρθρο 46 του ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/3-12-2018) τροποποιήθηκε η περίπτωση γ' 
της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α' 84), 
15.Απόφαση Υπ. Εργ., Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης 
43323/1983/07.08.2018 (ΦΕΚ 3509/21.08.2018 τεύχος Β') Κύρωση του οριστικού 
ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των εργαζοµένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (Α’ 84) όπως αυτό συµπληρώθηκε και ισχύει.  
Επίσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ, στις επιχειρήσεις 
που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από 50 εργαζόµενους, ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί στις υπηρεσίες τεχνικό ασφαλείας και ιατρό 
εργασίας και δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και ιατρού εργασίας: 
α) σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή β) σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή γ) 
σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) 
ή δ) συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.  
∆εδοµένου ότι στο ∆ήµο ∆ιρφύων Μεσσαπίων δεν υπηρετεί ιατρός προκειµένου να 
του ανατεθούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, η υπηρεσία σύµφωνα και µε την παρ. 9 
του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 
20 του ν.3731/2008, θα αναθέσει απ΄ ευθείας τα ανωτέρω καθήκοντα σε εξωτερικό 
συνεργάτη µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ψαχνά, 02/12/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Υπάλληλοι του Γραφείου 
Προσωπικού   

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του 
∆ήµου     

Ο ∆ντης ∆ιοίκησης 
Προγραµµατισµού / Οργάνωσης 

και Ανάπτυξης    
 

 Μαρία Φουσέκα ΠΕ1Α 

 

Μπαρσάκης Σπυρίδων ΤΕΑ17 

 

 

Βλιώρας Απόστολος ΠΕ1Α 

 

 

Βοργιάς  ∆ηµήτριος ΠΕ1Α 
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 17 και 18 Ν. 3850/2010  
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, 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 σε ειδικό βιβλίο (άρθρου 14 Ν.3850/2010). Ο εργοδότης 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο 

(παρ.1 άρθρ.17 ν.3850/2010). 

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 σε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας.  
στ) ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το 

δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. 

3. Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε 
τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή 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.  
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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. 

4. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:  
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 
προτείνει µέτρα αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,  
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,  

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,  

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 

εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,  

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. 

5. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.  

6. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 

ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. (παρ.4 άρθρο 18 Ν.3850/2010)  

7. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 

οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. (παρ.5 άρθρο 18 

Ν.3850/2010). 

8. 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. (παρ.6 άρθρο 18 Ν.3850/2010).   

9. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 

εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 

αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.7 άρθρο 18 

και παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010).  

10. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 

εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση 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 
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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. (παρ.8 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

11. 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. Δικαιούνται 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. (παρ.9 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

12. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 

κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων 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 εργαζόμενου προκειμένου να αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη 

απόδοση κοινωνικών παροχών.(παρ.10 άρθρο 18 Ν.3850/2010)  

13.Όσοι αντιγράφουν 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.(παρ.11 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Τα προσόντα του ιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 Ν 3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως 
ισχύει.  
 
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.  
 
Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον 
εκ λόγω κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν:  
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α) οι γιατροί 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 εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να 
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο 
άλλης ειδικότητας.  
 
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 στην οποίο είναι εγγεγραµµένοι.  
 
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.  
 
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. (παρ.2Α άρθρο 16 ν.3850/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του 
άρθρου 29 του Ν.3996/2011).  
 
Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 8 του Ν.3850/2010, 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. (παρ.5 άρθρο 
16 Ν.3850/2010). 
 
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα 
καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν.3850/2010. 
 
∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από τα άρθ. 42 και 43 του Ν.3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 
84/Α΄/02-06-2010).  
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Ιατρού 
Εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας 
που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.  
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Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Ιατρός Εργασίας θα έχει επαφές µε τον υπεύθυνο που θα 
οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέµατα και θα 
γίνονται σχετικές υποδείξεις. 
 
IΙΙ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση του κώδικα 
νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, οι ετήσιες ώρες απασχόλησης 
του γιατρού εργασίας στο ∆ήµο ∆ιρφύων- Μεσσαπίων καθορίζονται ως εξής: 

α/α Ειδικότητες εργαζοµένων 
Αριθµός 

εργαζοµένων 
Συντελεστής 

Ετήσιες 
ώρες 

1 
Εργατοτεχνιτές 

(τακτικό προσωπικό) 
55 0,6 33 

2 
∆ιοικητικοί και κλπ ειδικότητες 

(τακτικό προσωπικό) 
45 0,4 18 

3 
Εργατοτεχνίτες Ι∆ΟΧ και 

Προγραµµάτων 
5 0,4 2 

4 
∆ιοικητικοί και κλπ ειδικότητες 

Ι∆ΟΧ και προγραµµάτων 
11 0,4 4,4 

5 
Οκτάµηνα ΟΑΕ∆-  

∆ιοικητικοί (κατ εκτίµηση) 
10 0,4 4 

6 
Οκτάµηνα ΟΑΕ∆ 

Εργατοτεχνίτες (κατ εκτίµηση) 
14 0,6 8,4 

7 

∆ιοικητικοί Υπάλληλοι µέσω 
Μαθητείας και Πρακτικής 
‘Άσκησης (εξάµηνα και 

οκτάµηνα) 

10 0,6 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 75,8 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΥΝ ΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

24% 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ  
 

 75,8 35€ 2.653€ 3.289,72€ 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του ∆ήµου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του 
υπολογισθέντος στη µελέτη), το κόστος υπηρεσιών ιατρού εργασίας θα παραµείνει το 
ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος θα αναπροσαρµοσθεί µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιµή /ώρα. Ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται 
µε έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού. Η εκτιµώµενη αξία της δαπάνης 
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.289,72€ για ένα έτος και συγκεκριµένα από την 
24/12/2019 (για έτος 2019 συνολικό ποσό 173,60€) έως και την 23/12/2020 (για το 
έτος 2020 συνολικό ποσό  3.116,12€).  
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Ψαχνά, 02/12/2019 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Υπάλληλοι του Γραφείου 
Προσωπικού   

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του 
∆ήµου     

Ο ∆ντης ∆ιοίκησης 
Προγραµµατισµού / Οργάνωσης 

και Ανάπτυξης    
 

 Μαρία Φουσέκα ΠΕ1Α 

 

Μπαρσάκης Σπυρίδων ΤΕΑ17 

 

 

Βλιώρας Απόστολος ΠΕ1Α 

 

 

Βοργιάς  ∆ηµήτριος ΠΕ1Α 

 


