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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
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 του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα            
να ασκούν: 

1. 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. 

2. 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.2άρθρο 16 Ν.3850/2010). 

3. 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 υποχρεωτικός όρος με ποινή αποκλεισμού,  στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

4. 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. 

5. 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) 

 
Υποχρεώσεις ιατρού εργασίας 

 
1. Συμβουλευτικές Δράσεις 
 

● Σχεδιασμού & προγραμματισμού της εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής &           
ασφάλειας της εργασίας 

● Λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή & χρήση υλών & προμήθειας μέσων            
εξοπλισμού 

● Φυσιολογίας & ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας & υγιεινής της εργασίας της           
διευθέτησης & διαμόρφωσης των θέσεων & του περιβάλλοντος της εργασίας & της            
οργάνωσης των δραστηριοτήτων 

● Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών 
● Αρχικής τοποθέτησης & αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα 
● Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο            

ή μη , λόγω νόσου , απουσίας εργαζομένου. 
 
2. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 
 

1. Ο Ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση             
εργασίας τους εφόσον απαιτείται. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων &           
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, διαφυλάσσοντας το Ιατρικό          
απόρρητο. 

 
2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων & πρόληψης            

των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
a. επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας & αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει         

μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων & επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
b. επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,          

όπου αυτά απαιτούνται, 
c. ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που αποδεδειγμένα οφείλονται στην εργασία,          

αναλύει & αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών & προτείνει μέτρα για την            
πρόληψη των ασθενειών αυτών, 

d. επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας          
της εργασίας κατά περίπτωση, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους          
που προέρχονται από την εργασίας τους, καθώς και τους τρόπους πρόληψή τους, 

e. εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας         
διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας 

 
3. Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη & τους εργαζομένους για             

οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία 
 
4. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο με             

βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου εργαζομένου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα        
των ιατρικών & εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε           
αντίστοιχες εξετάσεις. 

 



 
5. Ο Ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό & επιχειρησιακό απόρρητο. Δεν             

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, απουσίας           
εργαζομένου, λόγω νόσου. 

 
3. Πρόγραμμα εργασίας 
 

1. Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας. 
2. Έναρξη & τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας. 
3. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού. 
4. Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται. 

 
Ο Τεχνικός ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του ΝΠΔΔ στους παρακάτω χώρους            
εργασίας συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος. 

● Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ. 210 8040603 
● Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 8048222 
● Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σουκάκου 2 Μελίσσια 15127 – τηλ. 210 81011 44 
● Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης, Φοίβου & Αθήνας, Νέα Πεντέλη 15236, τηλ. 210            

8040496  
● 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ. 152 36, τηλ. 210 8105670 
● A' ΚΑΠΗ Μελισσίων  Αγ. Σαράντα 2, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 8040994 
● Β΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων Σκιάθου 5, 15127 Μελίσσια, τηλ.2108100884 
● Γ' ΚΑΠΗ Μελισσίων-Καποδιστρίου 14, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6136 333 
● Δ' ΚΑΠΗ Μελισσίων Νάξου 16, 15127 Μελίσσια, τηλ. 210 6138380 
● ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης, 25ης Μαρτίου 44, τηλ. 201 6131690 
● ΚΑΠΗ Πεντέλης Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2,  τηλ 210 8044855  
● Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων, Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, 151 27 Μελίσσια, τηλ. 210            

8032722 
 
Από τους συνολικά 43 υπαλλήλους του ΝΠΔΔ, οι τριαντα δύο (32) ανήκουν στη Γ’ κατηγορία               
επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Τ.Α ανέρχονται για κάθε               
εργαζόμενο σε 0,4(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και οι έντεκα (11) στη Β΄ κατηγορία του               
ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του Τ.Α ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5                 
(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). Με βάση το Ν. 3850/2010 άρθρο 21 παράγραφος 2 για τις                
επιχειρήσεις που απασχολούνται από 21 έως 50 άτομα ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος            
ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50) ωρών. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(1) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(2) 

(1) + (2) ΩΡΕΣ 
 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

32 Χ 0,4ωρες =12,8 11 Χ 0,6 ωρες =6,6 19,4 50 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
 
Υπηρεσίες Ιατρού Ασφαλείας 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του Ιατρού εργασίας, για              
το προσωπικό του Δήμου Πεντέλης  ανέρχεται στις πενήντα (50) ώρες. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50 24,00 € 1.200,00 € 

Φ.Π.Α 24% 288,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.488,00 € 
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Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας, Τεχνικού            
Ασφαλείας και εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου».  

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με 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 ΠΔ 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.4171/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27              

του Ν.4304/2014 
● Το υπ΄αριθμ. οικ.44363/23.11.2012 του Υπ. Εσωτερικών 
● Τις διατάξεις του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29Α 19.3.2015) 

 
Άρθρο 3ο:  Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
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 ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον αναλυτικό            
προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

 



Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα. 
 
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 8: 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: 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 10ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις              
ισχύουσες διατάξεις.  
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