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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους
εργαζόµενους του ∆ήµου Ναυπακτίας για χρονικό διάστηµα από 1-8-2021 έως και την 31-122022.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις
Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο
όρο πάνω από 50 εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες
Ιατρού Εργασίας και δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης:
σε εργαζόµενούς στην επιχείρηση
σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή
σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (Ε?ΥΠΠ) ή
συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεύχος Β') ΚΥΑ
«Υγιεινή και ασφάλεια τον προσωπικού του ∆ηµοσίού, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ που κυρώθηκε
µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, η εφαρµογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο, τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και στούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της παρ. 1, του άρθρου 1
του ν. 1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του γιατρού εργασίας . Τέλος σύµφωνα
µε το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεύχος Α'/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό : 9.895,20 Ε (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%)
και Θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.
Ναύπακτος 5-7-2021
Η Συντάξασα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αρµοδιότητες τον ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν.3850/2010. Οι
αρµοδιότητες αυτές είναι συµβουλευτικές προς τον εργοδότη τούς εργαζοµένους και τους
εκπροσώπους τους, ενώ επίσης ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των
εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα:
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στούς εργαζοµένους και
στούς 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 άρθρον 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. (παρ.! άρθρο ] 7
Ν.3850/2010).
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε Θέµατα:
α. σχεδιασµό, προγραµµατισµό, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τούς 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 λόγούς υγείας, προσωρινά ή µόνιµα,
καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη
και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της Θέσης εργασίας. 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 τον 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.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων γιατρού εργασίας:
α. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
β. επιθεωρεί τακτικά τις Θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους.
γ. επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας.
δ. 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.
ε. επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στούς κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την
εργασία τους, καθώς και για τούς τρόπους πρόληψής τους.
ζ. παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου.
η. Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης
υγιεινής της νοµαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες
των εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία.
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
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
τούς.
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 τον, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής τον. Σε κάθε
περίπτωση η απόλύση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων τον 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 Ε3.Υ.Π.Π., ή σε
κατάλληλες υπηρεσίες τον 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
3

αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων. Ου δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή της
παραγράφού αυτής βαρύνούν τον εργοδότη.
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 τον φακέλού και τον ατοµικού βιβλιαρίού τον εργαζοµένού
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.
Ο γιατρός εργασίας συµπληρώνει το Βιβλίο Ασφάλειας και Υγείας που τηρεί ο ∆ήµος,
σύµφωνα µε τις σχετικές, από τον νόµο, διατάξεις.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16 Ν.3850/2010)
Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα τον ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα
κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι σος 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.
(παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010)
α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον
οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά πού κατατίθενται στην
αρµόδια υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον
οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
β) Με απόφαση τον Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία
και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την
τήρησή τον, 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 πού
αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός πού 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 άρθρον 29 του Ν.3996/2011)

Ως βοηθητικό προσωπικό ΤΟΙ) 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 ηµεδάπής ι1
ισότιµων της αλλοδαπής. (παρ.5 άρθρο ] 6 Ν.3850/2010)
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«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για χρονικό διάστηµα
από 1-8-2021 έως 31-12-2022 για το σύνολο των εργαζοµένων τον ∆ήµου Ναυπακτίας και για
την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και τον καθορισµό των ωρών απασχόλησής τούς
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων και η κατηγορία επικινδννότητας της εργασίας.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία
Β' και οι ετήσιες ώρες τον Ιατρού Εργασίας για κάθε εργαζόµενο είναι 0,6.
Το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό τον ∆ήµου ανήκει στην κατηγορία Γ ' και οι ετήσιες
ώρες του Ιατρού Εργασίας για κάθε εργαζόµενο είναι 0,4.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ '
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
175
140
315
Για το διάστηµα από 1-8-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 (µε βάση την αναλογία µηνών) έχούµε:
Για την κατηγορία Β : 0,6 Χ5/12= 0,25 ώρες ανά εργαζόµενο.
Για την κατηγορία Γ : 0,4Χ5/12=0,]66 ώρες ανά εργαζόµενο.
Απαιτούµενες ώρες απασχόλησης Ιατρού Εργασίας από 1-8-2021 έως 31-1221
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': 175 Χ 0,25 = 43,75 ώρες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': 140 Χ 0,] 66 = 23,24 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β'& Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ από 1-8-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 =66,99=67
ΩΡΕΣ.
Απαιτούµενες ώρες απασχόλησης Ιατρού Εργασίας από 1-1-2022 ως 31-12-2022:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': 175 Χ 0,6 =105 & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ': 140 Χ 0,4 = 56
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β'& Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ από 1-1-2022 έως 31-12-2022 = 161 ΩΡΕΣ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ
31-12-2022 = 67+161= 228 ΩΡΕΣ
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΠΣ
(ΕΥΡΩ)

∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΕΥΡΩ)

1

Παροχή υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας

ΩΡΕΣ

228

35,00

7.980,00

ΦΠΑ 24°/ο

1.915,20

ΣΥΝΟΛΟ

9.895,20
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1

Μονάδα

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
ηια τους εργαζόµενους του ∆ήµου

Ώρες

Ποσο- Τιµή Μονά- ΣΥΝΟΛΟ
δος (ευρώ)
τητα
(ευρώ)
228

Ναυπακτίας για διάστηµα από 1-82021 έως 31-12-2022.

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 24%:

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

8

Η καταβολή του ως άνω ποσού γ ίνεται. ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίού παροχής
υπηρεσιών τον εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών.
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 αµετάβλητή καθ ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο ]Οο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µέ όλους ανεξαιρέτως τους
φόρούς, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσής σε εφηµερίδες
της παρούσας.
Άρθρο 11ο : Επίλύση διαφορών
Οι διαφορές που Θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Αρθρο 120: Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας ϋποχρεούνται κατά την εκτέλεση τον έργού τους να
συνεργάζονται, πραγµατοποιώντας κοινούς ελέγχούς των χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, να
συνεργάζονται µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων και να παρέχουν
συµβουλές σε Θέµατα υγείας και 'αάφάλειας των εργαζοµένων στα µέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον
εκπρόσωπο των εργαζοµένων και να τούς ενηµερώνούν για κάθε σηµαντικό σχετικό
ζήτηµα.(άρθρο 20 Ν.3850/2010).
Αρθρο 130: Λοιπά στοιχεία- απαιτήσεις
Εφόσόν η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΒΥΠΠ Θα πρέπει να
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις γία τη σύστασή τούς, σύµφωνα µε το άρθρο
23 του Ν. 3850/2010.
Ναύπακτος 5-7-2021
Η Σνντάξασα
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