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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σύµφωνα µε το Ν.1568/1985 και Ν.3850/2010, ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί 
τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας. 
 
Τα προσόντα και ο έλαχιστος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας καθορίζονται 
από τα άρθρα 16 και 21 αντίστοιχα του Ν.3850/2010. 
 
Η ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας µε την παρούσα µελέτη θα έχει χρονική 
διάρκεια δύο (2) ετών. 
 
Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι 85121000-3 µε τίτλο «Ιατρικές Υπηρεσίες». 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης ανέρχεται σε 15.000 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε χρέωση του ΚΑ 30.6117.0006 του ο.ε. 2015 µε τίτλο 
«Αµοιβή Ιατρού Εργασίας». 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  
Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 
(συµβουλευτικές αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας) και 18 (επίβλεψη της υγείας των 
εργαζοµένων) του Ν. 3850/2010. 
 
Περιληπτικά, ο ρόλος του ιατρού εργασίας είναι συµβουλευτικός µε παροχή υποδείξεων 
και συµβουλών, γραπτά ή προφορικά, στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 
εκπροσώπους τους, σε θέµατα σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη 
σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων.  
 
Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. 
 
Οι εν λόγω συµβουλές αφορούν θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης 
της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, λήψης µέτρων προστασίας κατά 
την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού, φυσιολογίας και 
ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, οργάνωσης υπηρεσίας 
παροχής πρώτων βοηθειών, αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για 
λόγους υγείας, κλπ.  
 



 

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει επίσης σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη 
θέση τους, µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος, επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας 
των εργαζοµένων και πρόληψης ατυχηµάτων, επιβλέπει τη συµµόρφωση των 
εργαζοµένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, παρέχει επείγουσα θεραπεία σε 
περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου, εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των 
εργαζοµένων, συνεργάζεται µε τον τεχνικό ασφαλείας, κλπ. 
 
Επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει στο στελεχιακό του δυναµικό ιατρό εργασίας, η 
συµµόρφωση στην υποχρέωση χρησιµοποίησης υπηρεσίας ιατρού εργασίας µπορεί να 
γίνει µε την ανάθεση των σχετικών καθηκόντων σε άτοµο εκτός του φορέα του ∆ήµου το 
οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010, άρθρο 16, περί προσόντων ιατρού 
εργασίας. 
 
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, 
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο ή να εντάσσεται στις κατ’ εξαίρεση 
περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρθρου.  
 
Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας στο ∆ήµο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα Ν. 
3850/2010, άρθρα 10 και 21, προκύπτει ως ακολούθως. 
 
 
Κατηγορίες 
Υπαλλήλων 

Πλήθος 
Υπαλλήλων 
∆ήµου      
(Μαϊος 
2015) 

Κατηγορία 
Εργασιών 
(κατά Π∆ 
294/1988) 

Ελάχιστος Ετήσιος 
Χρόνος (Ώρες) 
Απασχόλησης 
Ιατρού Εργασίας  
(Ν. 3850/2010) ανά 
Εργαζόµενο 

(Ελάχιστο Ετήσιο) 
Σύνολο Ωρών 
Απασχόλησης   

Γραφείου, 
Ύδρευσης, 
Πρασίνου, 
Ηλεκτρολόγοι, 
κλπ 

154 Γ 0,4 61,6 

Υπάλληλοι 
Υπηρεσίας 
Περισυλλογής 
και Μεταφοράς 
Απορριµµάτων 

170 Β 0,6 102 

 
 
Ο συνολικός ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας για το σύνολο 
του προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου και τις δραστηριότητές του, υπολογίζεται σε 163,6 
ώρες. 
 
Συνεπώς, για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, υπολογίζονται 21 εργάσιµες 
ηµέρες (µε 8 ώρες ανά εργάσιµη ηµέρα) το έτος, ήτοι 42 εργάσιµες ηµέρες για τα δύο έτη 
που αφορά η παρούσα µελέτη.  
 
Η συχνότητα παρουσίας και ο χρόνος απασχόλησης κάθε φορά του ιατρού ασφαλείας 
στο ∆ήµο θα καθοριστεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού σε συνεργασία µε τον 
ίδιο, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες (π.χ. ωράρια 
απασχόλησης εργατο-τεχνικού προσωπικού, κλπ). 
 
 
 



 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

Α/
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Ιατρός µε  
Ειδικότητα της Ιατρικής της 
Εργασίας, ή 
µε τις προϋποθέσεις των παρ. 
2α ή 2β του άρθρου 16 τοτ 
Ν3850/2010 Α/Η 42 290,36 12.195,12 

 ΣΥΝΟΛΟ    12.195,12 

 Φ.Π.Α. 23%    2.804,88 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    15.000,00 
 
 
Εκτιµώµενη δαπάνη ενδεικτικού προϋπολογισµού µέλετης:  
δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
  
       
Αγ. Στέφανος, 12 Ιουνίου 2015 
 
 
 
Η  Συντάξασα 
 
Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά 
Υπάλληλος ∆Ε1 
Τµήµα Καθαριότητας 
 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχ/γος Μηχ/κός 
Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
 
 


