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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο, βάζεη ηνπ Ν. 3850/10, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εηήζηα 

ππνζηήξημε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: 

 Σερληθνχ Αζθαιείαο  

 Ιαηξνχ Δξγαζίαο  

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.580,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α.. 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 8602/25-11-2019 ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ιαηξνχ Δξγαζίαο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ σξψλ εξγαζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν Γεζθάηεο θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζην Γήκν Γεζθάηεο αλήθεη ζηελ Γ θαηεγνξία  

επηθηλδπλφηεηαο θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ιαηξνχ 

Δξγαζίαο γηα θάζε εξγαδφκελν είλαη 0,4. Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ αλήθεη 

ζηελ Β θαηεγνξία  θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα θάζε 

εξγαδφκελν είλαη 2,5 θαη ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο  0,6 (παξ. 1 άξζξ. 21 

Ν.3850/2010). 

χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ-Μηζζνδνζίαο & 

Γξακκαηείαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ζην Γήκν Γεζθάηεο 

πξνβιέπνληαη 38 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ Γ θαηεγνξία  (23 κφληκνη & ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, 9 άηνκα 8κήλσλ ζπκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσθεινχο εξγαζίαο, 4 άηνκα νξηζκέλνπ ρξφλνπ (εηδηθνί ζπλεξγάηεο) θαη 2 

άηνκα 7κελσλ ζπκβάζεσλ γηα ην Πξφγξακκα Αζιεηηζκφο γηα Όινπο [ΠΑγΟ] ) θαη 
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32 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ Β θαηεγνξία (13 κφληκνη  θαη 10 άηνκα 8κήλσλ 

ζπκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινχο εξγαζίαο, 1 άηνκν 

8κήλεο ζχκβαζεο [ρεηξηζηή], 2 άηνκα 3κελσλ ζπκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο θαη 6 άηνκα 2κελσλ ζπκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ππξνπξνζηαζίαο) θαη επνκέλσο ν ππνινγηζκφο ησλ σξψλ απαζρφιεζεο αλά έηνο 

ζα είλαη: 

Σερληθφο Αζθαιείαο: 

(23*0,4)+(9*0,4*8/12)+(4*0,4)+(2*0,4*7/12)+(13*2,5)+(10*2,5*8/12)+ 

(1*2,5*8/12)+(2*2,5*3/12)+(6*2,5*2/12)= 

9,2+2,4+1,60+0,47+32,5+16,67+1,67+1,25+2,5=68,26 ψξεο (ειάρηζηνο 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο εηήζηαο απαζρφιεζεο, 75 ψξεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα). 

Ιαηξφο Δξγαζίαο : 

(23*0,4)+(9*0,4*8/12)+(4*0,4)+(2*0,4*7/12)+(13*0,6)+(10*0,6*8/12)+ 

(1*0,6*8/12)+(2*0,6*3/12)+(6*0,6*2/12)= 

9,2+2,4+1,60+0,47+7,8+4+0,4+0,3+0,6=26,77 ψξεο (ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο 

ρξφλνο εηήζηαο απαζρφιεζεο, 75 ψξεο γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα). 

Δπνκέλσο  ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ 75 σξψλ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη 

Ιαηξνχ Δξγαζίαο είλαη ν κέγηζηνο θαη θπκαίλεηαη αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ σξψλ αλά εξγαδφκελν. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ιφγσ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, απνρψξεζεο, δηαζεζηκφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο θ.ι.π. ζα 

ππάξρεη έγγξαθε ελεκέξσζε. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Α.ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 14 θαη 15 ηνπ 

Ν.3850/2010. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη ζπκβνπιεπηηθέο πξνο ηνλ εξγνδφηε 

ελψ επίζεο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε επίβιεςεο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 



ύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3850/2010 ν ηερληθόο αζθαιείαο έρεη ηηο 

εμήο ζπκβνπιεπηηθέο 

αξκνδηόηεηεο: 

 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, 

γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο 

ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ Δπηζεώξεζε 

Δξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ 

ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. 

 

2. Δηδηθφηεξα ν ηερληθφο αζθάιεηαο: 

 ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη 

γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

 ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ 

εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ 

αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηακέλνπο ησλ 

ηκεκάησλ ή ηνλ εξγνδφηε. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 3850/2010 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 

1. Γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη 

ππνρξέσζε: 

 

 λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, 



αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη       κέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο 

 λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο 

 λα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 

παξφκνησλ αηπρεκάησλ 

 λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε 

δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ (παξ. 1 άξζξν 15 

Ν.3850/2010). 

 

 

 

2. Γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο  ν ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη 

ππνρξέσζε: 

 

 λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηνλ Γήκν Γεζθάηεο λα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη 

λα θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο 

 λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο (παξ. 2 

άξζξν 15 Ν.3850/2010). 

 

3. Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ 

αλάζεζε ζε απηόλ από ην Γήκν θαη άιισλ θαζεθόλησλ, πέξα από ην 

ειάρηζην όξην σξώλ απαζρόιεζήο ηνπ σο ηερληθνύ αζθάιεηαο. 

4. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή 

αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ 

δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί 

λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5.  Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 



 

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3850/2010 

πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή: 

 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνχ 

ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.), 

β)πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γ)πηπρίν Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν ησλ 

πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.), 

δ) απνιπηήξην ηερληθνχ ιπθείνπ ή κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο 

αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ 

ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε. 

 

Πξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα 

ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, 

γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή θαη 

γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή 

(παξ. 2 άξζξν 11 Ν.3850/2010). 

 

Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3850/2010 πνπ 

εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ή απφ εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) 

πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 



εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3850/2010 κεηψλεηαη σο εμήο: 

 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα 

έηνο, 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία 

έηε. 

 

Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή 

πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο, 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο (παξ. 4 άξζξν 11 

Ν.3850/2010). 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ 

ΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3850/2010 ν ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ηηο 

εμήο ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο: 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ 

βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ 3850/2010. Ο εξγνδφηεο ή ν ππεχζπλνο 

εμνπζηνδνηνχκελνο εθπξφζσπνο ηνπ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο 

εξγαδνκέλσλ, ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη 

ζε απηφ ην βηβιίν. 

2. Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: α) ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, β) ιήςεο κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή 

θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, γ) θπζηνινγίαο θαη 

ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο 



θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο 

παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο 

γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε 

αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 

Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αλάινγν αίηεκα, φηαλ ηνχην δελ 

νξίδεηαη απφ ην λφκν. 

Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ 

παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

2. Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: α) 

επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, 

πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο, β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, 

αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο 

θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε 



πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο. 

3.Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

απφξξεην. 

4.Ο ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηνλ ππεχζπλν 

εμνπζηνδνηνχκελν εθπξφζσπν ηνπ, ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ 

θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη 

επίπησζε ζηελ πγεία. 

6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

7. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε Δπηρείξεζε 

δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή 

ζε πξνζδηνξηδφκελεο 

απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε 

θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

8. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία 

απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ 

εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

9. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ 

θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ 

βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη 

ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη 



ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο 

αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε πεξίπησζε 

παχζεο ηεο ζρέζεο  εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ 

αθνξά. 

10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ 

Ν.3850/2010. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 

αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

 

1. Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο 

ηεο εξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν. (παξ.1 άξζξν 

16 Ν.3850/2010). 

2. Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα θψδηθα, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ: 

α)Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ απηψλ ζπλερψο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 

β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινχζαλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο 

ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο.  

2.Α. α) ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπγθξνηείηαη Δηδηθφο 

Καηάινγνο ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη νη ηαηξνί ηεο παξαγξάθνπ 2. ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη 

απαξαηηήησο βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνη. 



β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηνπ Δηδηθνχ Καηαιφγνπ, ε αξκφδηα ππεξεζία γηα 

ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ ηήξεζή ηνπ, νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, νη πξνζεζκίεο 

θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ ηαηξψλ ζε απηφλ, ν 

ηξφπνο ηήξεζήο ηνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζε απηφλ. 

 γ) Ιαηξφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δηδηθφ Καηάινγν ηεο πεξίπησζεο α΄ κπνξεί 

λα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηαηξηθνχ 

ζπιιφγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ή δελ είλαη 

δηαζέζηκνο ηαηξφο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα 

απηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψλεηαη θαηά ηφπν θαη ρξφλν ε έιιεηςε ηαηξνχ εξγαζίαο ή ε έιιεηςε 

δηαζέζηκνπ ηαηξνχ εξγαζίαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε έιιεηςε ηαηξνχ ή δηαζέζηκνπ ηαηξνχ βεβαηψλεηαη απφ 

ηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν ηαηξφο ηνπ Δηδηθνχ 

Καηαιφγνπ ηεο πεξίπησζεο α΄, κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Η βεβαίσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

έιιεηςε ηαηξνχ ή δηαζέζηκνπ ηαηξνχ.» (ΑΡΘ. 46 ΣΟΤ Ν. 4578/18, ΦΔΚ-200 Α/3-

12-18 - ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘ. 29 ΣΟΤ Ν. 3996/11, ΦΔΚ-170 Α/5-8-11.) 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο 

εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο απφ ηαηξνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο 

ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

Η πξνζεζκία ησλ νθηψ (8) εηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο 

ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο Τ7α/ ΓΠ.νηθ.112498/ 18.8.2009 (Β΄ 1775), πέξαλ ηεο νπνίαο δελ 

επηηξέπεηαη ζε ηαηξφ πνπ δελ θαηέρεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο λα 

αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο έσο ηηο 26 

Απγνχζηνπ 2027. (άξζξ. 113 ηνπ Ν. 4485/17, ΦΔΚ-114 Α/4-8-17). 



4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Ωο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 8, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο 

αδειθνί, πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο 

αιινδαπήο ή αδειθέο λνζνθφκεο θαη αδειθνί λνζνθφκνη, πηπρηνχρνη ζρνιψλ 

κνλνεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΩΡΔ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ/ΔΣΗΙΩ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ 

Γαπάλε 

1.  ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 75 
25,00 1.875,00 

2.  ΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 75 
35,00 2.625,00 

Κόζηνο Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 
4.500,00 € 

 ΦΠΑ 24% 
1.080,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
5.580,00 €  

 

 

Η αλάζεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 2 πεξ. 31, 118 θαη 120 

ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/08-08-2016). 

Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.580,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α.. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 107 ηνπ Ν. 4497/17 παξαθαινχκε, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή Τ.Γ. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηνπ 

Ν.4605/2019. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε εθηφο είζπξαμεο ρξεκάησλ. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (Ι.Κ.Α. –Ο.Α.Δ.Δ.) γηα θάζε λφκηκε ρξήζε εθηφο 

είζπξαμεο ρξεκάησλ (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 



δ. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

(άξζξν 75 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016). 

Η πξνζθνξά ζαο, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Γεζθάηεο ή ζα απνζηαιεί ζην fax ή ζην e-

mail ηνπ Γήκνπ έσο ηελ Σεηάξηε 11/12/2019 θαη ψξα 15:00 κ.κ.. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, ηει. 

24623 51123 -110 ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

             

                                                                                   Ο Γήκαξρνο 

 

 
 

 
                        Κνξδίιαο Κ.. Γεκήηξηνο 


