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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η  
Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Ι Α Τ Ρ Ο Υ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Δ Α Π Α Ν Η Σ :  1 9 . 5 0 4 , 8 0 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

CPV: 71317200-5
Κ.Α. 00.6117.002
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

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) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του ιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους 
όπου εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών και που έχουν καθοριστεί από την υπηρεσία.

Προσόντα ιατρού εργασίας (άρθρο16 Ν. 3850/2010)

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν 
εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009,

γ) Οι  ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις 
συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

2. Οι  ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες 
ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών  ιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών  
θα γίνει όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα με βάση την κατηγοριοποίηση του 
άρθρ.10 του Ν 3850/2010 με την οποία όπως ορίζεται στην  παρ. 1 του άρθρου 21 του παραπάνω 
νόμου καθορίζονται συντελεστές που πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν 
τις ώρες εργασίας του ιατρού εργασίας. 
Το διοικητικό προσωπικό του δήμου Ιωαννιτών  σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκει στην κατηγορία  Γ 
(χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4  και το εργατοτεχνικό προσωπικό του  ανήκει κυρίως στην 
κατηγορία Β ( μεσαία επικινδυνότητα) με συντελεστή αντίστοιχα 0,6. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ αρθρ. 21 Ν.3850/2010 ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος 
ετήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 
ωρών.
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α/α ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟ- 
ΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΒΑΣΕΙ π.δ. 
294/1988

ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(μήνες)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
/ΩΡΑ
ΣΕ €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(ΟΛΟ ΤΟ 12ΜΗΝΟ)

ΣΕ €

1 ΜΟΝΙΜΟΙ & 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

165 Γ 12 0,4 66,00 66,00 42 2.772,00

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

352 Β 12 0,6 211,20 211,20 42 8.870,40

2 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

9 Γ 12 0,4 3,60 3,60 42 151,20

87 Γ 8 0,4 34,80 23,20 42 974,40
37 Γ 12 0,4 14,80 14,80 42 621,60

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

166 B 10 0,6 99,60 83,00 42 3.486,00

9 Β 12 0,6 5,40 5,40 42 226,80
20 Β 2 0,6 12,00 2,00 42 84,00
26 Β 8 0,6 15,60 10,40 42 436,80

112 Β 8 0,6 67,20 44,80 42 1.881,60

ΣΥΝΟΛΑ 983 530,20 464,40 42 19.504,80

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:     
1. ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ= ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ* ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ= ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ * ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/12
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Η άσκηση των καθηκόντων του Γιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι υπάλληλοι 
του Δήμου Ιωαννιτών:
1 Κεντρικό Δημαρχείο, Πλατεία Αν. Παπανδρέου 5

2 Αγίας Μαρίνας 54, Ιωάννινα

3 Ελευθερίου Βενιζέλου 4

4 Καπλάνη 7

5 Κρυστάλλη 3 

6 Αβέρωφ 6

7 Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Παπάζογλου 4

8 Μουλαϊμίδου- Μπότσαρη 17

9 Κτίριο Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων στη θέση ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ  Δουρούτης

10 Κιόσκι στη θέση «Μώλος»

11 Δημοτική Πινακοθήκη Κοραή 1

12 Δημοτικό Μουσείο, Αλεξ. Νούτσου 18

13 Ιστορικό Αρχείο Ακαδημίας

14 Παύλου Μελά 31

15 Εργοτάξιο Άγιος Νικόλαος ( Κωνσταντινουπόλεως 6) 

16 Δημοτικό Νεκροταφείο Αγ. Νικολάου Κοπάνων,  Κωνσταντινουπόλεως 6

17 Αποκεντρωμένο εργοτάξιο Δήμου , Οδός Μαβίλη, Κατσικά

18 Πρώην Δημαρχείο Παμβώτιδος, Κεντρική Πλατεία Κατσικά

19 Πρώην Δημαρχείο Ανατολής, Κεντρική Πλατεία Ανατολής

20 Πρώην Δημαρχείο Μπιζανίου, Δ.Ε.Πεδινής

21 Δημοτικό Διαμέρισμα Μαρμάρων

22 Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωροπούλου

23 Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίου

24 Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών

25 Κοινοτικό γραφείο Δημοτικής Ενότητας Νήσου

26 Πρώην Δημαρχείο   Δημοτικής Ενότητας Περάματος
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Η παροχή υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από  :

1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/18-10-1985 Τ.Α΄) περί  υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων .

2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/21-6-1988,Τ.Α΄)
3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 Τ.Β΄)η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/14-3-1989 Τ.Α΄)
4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996 Τ.Α΄)
5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ.Α΄)
6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/3-8-1999 Τ.Α΄)
7.   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.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  μέχρι σήμερα.
8. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4808/2021 ( ΦΕΚ 101/Α/19-6-2021) 

                                                                             Ιωάννινα 26/5/2022
                                                                               

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αρμόδια υπάλληλος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                                                        ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΣΕ €

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ €

1 Παροχή υπηρεσιών ιατρού Εργασίας ώρα 464,40 42 19.504,80
ΦΠΑ 0% 0,00

Σύνολο    19.504,80€
                                                                                 

Ιωάννινα 26/5/2022

          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αρμόδια υπάλληλος                                                                                Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών

ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ      ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  :Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών  ιατρού εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών  .
Συγκεκριμένα αφορά την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από:

1. Τις διατάξεις του Ν.1568/85(ΦΕΚ 177/18-10-1985 Τ.Α΄) περί  υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων .

2. Το Π.Δ 294/1988(ΦΕΚ 138/21-6-1988,Τ.Α΄)
3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 Τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν.1836/89(ΦΕΚ 79/Α΄/14-3-1989)
4. Το Π.Δ 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996)
5. Το Π.Δ 95/1999(ΦΕΚ 102/Α΄/26-5-1999)
6. Το Π.Δ 159/1999(ΦΕΚ 157/Α΄/3-8-1999)
7. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/2010) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα..

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
• του άρθρου 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 247Α)
• Το Π.Δ 28/80
• Την υπ΄αρ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 ,ΦΕΚ 291/Β΄/11.08.2010
• Το άρθρο 12 παρ, 10 του Ν.4071/2012.

Άρθρο 3ο  : Συμβατικά  στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Προϋπολογισμός μελέτης
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική περιγραφή μελέτης

Άρθρο 4ο :  Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας θα είναι για διάστημα 12 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης . 
Η συχνότητα των επισκέψεων και το  πρόγραμμα θα  καταρτιστούν με την υπογραφή της σύμβασης και θα 
υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία  
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Άρθρο 5ο  : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Στις αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας , βάσει του Ν.1568/85 και της  σχετικής με αυτό νομοθεσίας ( Ν. 
3850/2010 , Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101/Α/19-6-2021)), περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και 
συμβουλών στον εργοδότη , στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά , 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων 
καθώς και η επίβλεψη της υγείας τους.

Αναλυτικότερα: 

Α. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας

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 στο ειδικό βιβλίο 
του άρθρου 14 ( Ν. 3850/2010) . Ο εργοδότης 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, μεταξύ άλλων και για την πρόληψη της βίας και 

παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εργονομίας και 
υγιεινής της εργασίας, 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, σωματικής ή ψυχικής, 

προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης ατόμων που υφίστανται διακρίσεις ή θυμάτων βίας 
και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης ή εύλογων 
προσαρμογών της θέσης εργασίας. 

3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω 
νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Β. Αρμοδιότητες  Επίβλεψης  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 τον σκοπό αυτόν:
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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 υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, 
καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους της βίας και 
παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης,

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος, περιστατικού βίας ή αιφνίδιας 
νόσου και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας 
δημόσιας υγείας της περιφέρειας, 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 εργοδότη 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. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και 
τους εργαζομένους .Τυχόν διαφωνία   του με τον εργοδότη και τους εργαζόμενους ,για θέματα της 
αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση η 
απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

8. 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 ΕΞ.Υ.Π.Π., ή 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. 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.

10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του 
εργαζομένου, 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 συλλεχθούν, 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.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6290936d2b1cceec6f13b9aa στις 27/05/22 14:23
10

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.

Άρθρο 6ο  : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο εντολέας οφείλει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο  και αφού προσκομιστούν στο Δήμο 
από  τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).

Άρθρο 7ο  : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 19.504,80€  . Οι 
ιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & 
αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ)
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 
παραστατικά  (δελτίο παροχής υπηρεσιών). 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η ανωτέρω ετήσια δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00.6117.002 του Προϋπολογισμού του Δήμου 
μας έτους 2022 και αντίστοιχη του έτους 2023.

Άρθρο 8ο  : 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 9ο  : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Ιωάννινα 26-5-2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αρμόδια υπάλληλος Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών
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