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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας». 

Με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 ρυθµίστηκαν τα θέµατα υγιεινής και ασφάλισης των εργαζοµένων .Για την προαγωγή 

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 

3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την 

αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής, συµβάσεων µίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997)µε 

ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του 

Ν.4281/2014) µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες άρθρο 12 παρ. 10 του Ν.4071/2012, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014.  

Με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 καθιερώθηκε δια νόµου η δυνατότητα των ΟΤΑ να συνάπτουν 

συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µε ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, προκειµένου να είναι 

συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί προστασίας της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν 

επιβραδυνθεί σηµαντικά λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας, αλλά και ότι οι συγκεκριµένες ειδικότητες δεν 

ενδείκνυται να προσλαµβάνονται ως τακτικό προσωπικό, καθώς ως επί το πλείστον δεν απαιτείται να απασχολούνται µε 

πλήρες ωράριο. Με τη νέα διάταξη διασαφηνίζεται το καθεστώς της απασχόλησης ιατρού και τεχνικού µε την παροχή 

υπηρεσιών, η οποία διέπεται από τα οριζόµενα στην παρ.2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014. (Αιτιολογική έκθεση του 

Ν.4304/2014) 

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες  (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1 Πράξεις ,197/2013,198/2013,220/2013), και, η παραποµπή από τις 

διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που αφορούν στη 

σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, για τη διαδικασία πρόσληψης τεχνικού ασφαλείας, δεν συνεπάγεται τη δυνατότητα 

ανάθεσης καθηκόντων της ως άνω ειδικότητας µόνο µε σύµβαση έργου ή, σε κάθε περίπτωση, κατά την προβλεπόµενη 

στο άρθρο αυτό διαδικασία, καθώς στην περίπτωση αυτή ο νοµοθέτης δεν θα παρείχε τη δυνατότητα ανάθεσης των 

καθηκόντων αυτών και µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών, για τη σύναψη της οποίας δεν µπορεί να τύχουν εφαρµογής οι 

προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, αλλά ακολουθείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των 

άρθρων 209 και 273 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων διαδικασία, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι δεν 

υποκρύπτεται σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Επίσης µε την 21/2014  Πράξη Ελ. Συν. Τµ. 1 ανακαλείται η 52/2012 Πράξη Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 1, µε την οποία κρίθηκε ότι 

οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στους Ο.Τ.Α. µπορούν να παρασχεθούν µόνο κατόπιν σύναψης σύµβασης έργου, 

σύµφωνα µε τις αυστηρά τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και όχι µε σύµβαση υπηρεσιών. 

Συνεπώς, µε τις νεότερες αυτές Πράξεις του, το Ελεγκτικό Συνέδριο δέχεται τη δυνατότητα των ∆ήµων να αναθέτουν τις 

υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας όχι µόνο µε σύµβαση έργου, αλλά και µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις 

των εν λόγω Πράξεων έγινε απευθείας ανάθεση από το ∆ήµαρχο).  Με τις Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 84/2014 και 

178/2014 κρίθηκε το ίδιο και για τον ιατρό εργασίας. 

 

ΠΡΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Για τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

                             ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  



 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την  υπ΄αριθ. 16890/16-6-2015 απόφασή του ενέκρινε την αναγκαιότητα σύναψης σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € µε ΦΠΑ (ΚΑ 

30.6117.0006, µε την ονοµασία “Αµοιβή Ιατρού Εργασίας”, του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015), χρονικής 

διάρκειας  δύο (2) έτη, µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού ,καθώς και ότι η διάθεση της πίστωσης και οι όροι 

του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε την σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 «∆απάνες, την παρ. 5 του άρθου 209 του Ν. 

3463/2006 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008, το άρθρο 83 του Ν. 2362/19956, 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. 4071/11-4-2012 και το πδ 28/80 και εφόσον στο ∆ήµο δεν υπηρετεί υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ Ιατρών , δύναται ο ∆ήµος 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. 

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: 

α) 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. 

β) 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.2 άρθρο 16 του Ν. 3850/2010. 

Οι αρµοδιότητες του Ιατρού Εργασίας περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία συντάχθηκε από τον 

Προϊστάµενο της ∆/νσης Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας και Πρασίνου . 

Προτείνουµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή : 

Για την έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής των αρµοδιοτήτων του Ιατρού Εργασίας ,που συνέταξε ο προϊστάµενος της 

∆/νσης Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας και Πρασίνου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης 

και των επισυναπτόµενων όρων διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου διαγωνισµού. 

Για την έγκριση και διάθεση πίστωσης του ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) µε ΦΠΑ, από τον ΚΑ 

30.6117.0006 µε τίτλο “Αµοιβή Ιατρού Εργασίας” του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την σύναψη σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, χρονικής διάρκειας δύο (2) έτη, µε την διαδικασία του Πρόχειρου διαγωνισµού.  

ΠΑΥ:                         2015 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
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Συνηµµένα  
1. Τεχνική Περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 
2. Όροι ∆ιακήρυξης  
Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. Γραφείο ∆ηµάρχου  
2. ∆/νση  Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας  
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
Αρχείο 
1. Γενικό Αρχείο  
2. Φ. Ιατρού Εργασίας 


