
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                     Αγιος Στέφανος   07 /06 /2013                                 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          Α.Π.18691 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ       

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                       

ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ.   

 
 

ΠΡΟΣ: Την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για                

τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε  

Ιατρό Εργασίας». 

 

Ιστορικό –Ανάλυση 

   Με  τις διατάξεις  του Ν. 1568/1985  ρυθµίστηκαν τα  θέµατα  υγιεινής και 

ασφάλισης των εργαζοµένων . 

   Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις οι Ο.Τ.Α. µεταξύ άλλων φορέων, 

υποχρεώνονται να προσλάβουν Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, µε  

σκοπό την προστασία των  εργαζοµένων τους και τη διασφάλιση της ατοµικής 

και δηµόσιας  υγείας, εφόσον απασχολούν πενήντα (50) και  ως  άνω 

εργαζοµένους. 

   Ο Ο.Τ.Α. προκειµένου να ανταποκριθεί στις  απαιτήσεις του Ν. 1568/1985 

και του Π.Δ. 294/1988, περί υποχρέωσης χρησιµοποίησης υπηρεσιών  

Ιατρού Εργασίας  ή και σε ιδιαίτερα προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας των  

εργαζοµένων, δύναται να  επιλέξει µεταξύ των  περιπτώσεων ανάθεσης των  

καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, σε εργαζοµένους στο Φορέα ή και σε άτοµα 

εκτός  Φορέα ή σύναψης σύµβασης µε τις  εξωτερικές  υπηρεσίες προστασίας 

και πρόληψης του άρθρου 5 του Π.Δ.  294/1988 ή συνδυασµό µεταξύ αυτών  

των  δυνατοτήτων. 

   Με το Π.Δ. 95/1999 καθορίζονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας 

υπηρεσιών προστασίας  και πρόληψης. 

   Το  Δηµοτικό Συµβούλιο µε την  υπ’ αριθ. 50/27-03-2013 απόφασή του 

έχει  εγκρίνει την αναγκαιότητα της ανάθεσης  παροχής  υπηρεσίας για Ιατρό 

Εργασίας  συνολικού ποσού 18650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6117.0003  του προϋπολογισµού του Δήµου Ο.Ε. 2013 και µε την  

διαδικασία του  πρόχειρου  διαγωνισµού. 

 Η διάθεση της  πίστωσης  και  οι όροι του διαγωνισµού θα  καθοριστούν 

µε σχετική  απόφαση της  Οικονοµικής  Επιτροπής.          

  



      Ύστερα  από τα  ανωτέρω και σύµφωνα  µε τις  διατάξεις   του άρθρου 

158 «Δαπάνες» του  Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), την παρ. 5 του  άρθρου 209 του 

Ν. 3463/06, όπως προστέθηκε  µε το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, 

το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, την υπ’  αρ. 2/45564/0026/2001  απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3536/07, το  

άρθρο 72  του Ν. 3852/2010, το άρθρο  12 παρ. 10 του Ν. 4071/11-04-2012 

και του Π.Δ. 28/80 και εφόσον στο Δήµο δεν υπηρετεί υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Ιατρών, δύναται ο Δήµος να συνάψει Σύµβαση παροχής 

Υπηρεσίας, ο οποίος πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα  της  

Ιατρικής  της εργασίας  που πιστοποιείται από τον  οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

   Κατ‘ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού εργασίας όπως αυτά  

προβλέπονται στον 3850/10  έχουν  δικαίωµα να ασκούν: 

α) Οι  Ιατροί χωρίς  ειδικότητα , οι οποίοι στις 15-05-2009 είχαν  συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών εργασίας µε  επιχειρήσεις και  αποδεικνύουν την  άσκηση  

των  καθηκόντων  αυτών συνεχώς  επί επτά (7) τουλάχιστον  έτη. 

β) Οι  Ιατροί οι οποίοι στις 15/05/2009 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). 

 

Οι αρµοδιότητες του Ιατρού Εργασίας περιγράφονται στην Τεχνική  

Περιγραφή  που  συντάχθηκε από την  Τεχνική  Υπηρεσία: 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

Προτείνεται στην  Οικονοµική Επιτροπή: 

α) να εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης  δέκα  επτά χιλιάδες  εξήντα  ΕΥΡΩ 

και δέκα  λεπτά  (17.060,10 €) µε ΦΠΑ, από τον  Κ.Α. 30.6117.0003 µε τίτλο  

«Αµοιβή Ιατρού», για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε Ιατρό 

εργασίας για  δύο  χρόνια.                        

β) Να εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή των αρµοδιοτήτων του Ιατρού  

Εργασίας που  συνέταξε η  Τεχνική Υπηρεσία  η  οποία  αποτελεί 

αναπόσπαστο  µέρος  της  παρούσης απόφασης . 

 

        ΠΑΥ:       /   -    -2013 

 

 

Με εντολή Δηµάρχου 

Ο  Αντιδήµαρχος 

Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναµικού 

 

 

Σακελλαρίου Διονύσιος 



 

 

Κοινοποίηση: Τµήµα Λογιστηρίου 

Eσωτερική Διανοµή: 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναµικού  

-Τµήµα  Ανθρώπινου Δυναµικού 

Συνηµµένα : 

Η υπ’αριθ. 50/27-3-2013  ΑΔΣ,Τεχνική  Περιγραφή 

 


