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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Κνκνηελή 09-01-2019 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ                                                                    Αξ. Πξση: 90 
ΓΗΜΟ                                                  
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                           
ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (ΚΔ.ΜΔ.Α) 
Γ/λζε: Γξεγ. Μαξαζιή 1 
Σαρ. Κσδ: 69133 Κνκνηελή 
Πιεξνθνξίεο: Μ. ΜΔΡΔΣΗ 
Σειέθσλν: 2531023175 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ θαη ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ» 
 
 
 
 
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο ζην ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ 

Κνκνηελήο  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.860,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% 
  
 
 
 
 
 
 

 
Πεξηερόκελα κειέηεο: 

1. Σεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο ηεο ππεξεζίαο 
2. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – ραξαθηεξηζηηθά 
3. Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
4. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 
 
 
 
Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο 
 
Κ.Α. 006117.04 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 
επαγγεικαηία»  Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο έηνπο 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV: 71317210-8 
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ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑΣΟ ΝΠΓΓ 

«ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
 
 

Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα ηελ πξόιεςε ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο. 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξα 9 θαη 10 Ν.1586/85 & άξζξα 17,18,19 Ν.3850/2010 ν γηαηξόο εξγαζίαο 
παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, 
γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν γηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζ. 6 ηνπ 
λόκνπ απηνύ . Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ απηό 
ην βηβιίν.  
 
Δηδηθόηεξα ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 
Α) ζρεδηαζκνύ , πξνγξακκαηηζκνύ , ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
Β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ, 
Γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 
δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
Γ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, 
Δ) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο 
θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο αηόκσλ πνπ κεηνλεθηνύλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε 
ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη  
Σ) δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξόο, εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, 
ιόγσ λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 
Η παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ζην ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο ζα 

εθηειεζηνύλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειόηεξε ηηκή). 

 
Η αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε: 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κε ηνλ Ν. 3731/08 

 Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα 
«Κιεηζζέλεο Ι»]  

 Σν Ν.3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α’/02-06-2010) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ».  

 Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/85), «Τγηεηλή & Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

  Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138/Α/88), «Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σ.Α. θαη γηαηξνύ 

εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα Σ.Α. θ.ι.», 

 Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο & πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 

91/383/ΔΟΚ», 

 Σν ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157/Α/3-8-99), «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θι. (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 17/96), 

 Σν Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003), «Κνηλσληθόο Γηάινγνο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη άιιεο  δηαηάμεηο», 

 Σελ ΚΤΑ 88555/3293/88 (ΦΔΚ 721/Β/88), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν 89, «Πξνώζεζε 

ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο & άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 79/Α/89), 
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επεθηείλεη ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνύλ ζηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλνληαο ην πξνζσπηθό ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ ΟΣΑ» 

 
 
  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

  

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζ. 9 θαη 10 Ν.1568/85 

Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζε 

εηδηθό βηβιίν. Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό 

ην βηβιίν. 

 

Δηδηθόηεξα ν ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 

α) ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσ εμνπιηζκνύ. 

γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο 

δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, 

ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο θαη 

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη ζε ππόδεημε 

αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Γελ επηηξέπεηαη ν ηαηξόο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα 

επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιόγσ λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 

Ο ηαηξόο εξγαζίαο επίζεο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπο, κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ 

εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα 

ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε. 

 

Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο 

ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηόλ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ, 

δ) επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη 

γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο, 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, όπνπ 

εδξεύεη ε επηρείξεζε. 
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Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Σα πξνζόληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο θαζνξίδνληαη από ηα άξζ. 5 θαη 8 Ν 1568/85 αληίζηνηρα όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3144/2003, θαζώο θαη από ην άξζξν 16 ηνπ Ν.3850/2010.  

Γηαηξόο Δξγαζίαο: Πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, όπσο 

πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν όξνο «γηαηξόο 

εξγαζίαο» λνείηαη εθ’ εμήο ν γηαηξόο πνπ δηαζέηεη ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο. 

Καη εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην Ν.1568/85, έρνπλ 

δηθαίσκα λα αζθνύλ: 

Α) νη γηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ έρνπλ ζπλάςεη 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί 7 ηνπιάρηζηνλ έηε. 

Β) νη γηαηξνί νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ εθηεινύλ θαζήθνληα γηαηξνύ εξγαζίαο 

ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν άιιεο 

εηδηθόηεηαο. 

 

Γ. ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ο ζπλνιηθόο εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ απηνύ θαηά κήλα θαζώο θαη ην 

σξάξην απαζρόιεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 294/88 θαη ηνπ Ν.3850/2010 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

 

Οη ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε θαζνξίδνληαη από ην άξζ. 7 ηνπ ΠΓ 17/18-1-1996 (ΦΔΚ 11Α) «Μέηξα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ» θαζώο θαη ηα άξζξα 42,43,46 θαη 47 ηνπ Ν.3850/2010. 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο ζε όιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεώξεζε 

Δξγαζίαο. 

Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν Γηαηξόο Δξγαζίαο ζα έρεη επαθέο κε ηνλ ππεύζπλν πνπ ζα νξηζηεί ζε θάζε 

εγθαηάζηαζε, όπνπ ζα ζπδεηνύληαη ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα γίλνληαη ζρεηηθέο ππνδείμεηο. 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΗΜΟΤ 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

 
ύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν  3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύξσζε ηνπ θώδηθα  λόκσλ γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, νη εηήζηεο ώξεο απαζρόιεζεο ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο θαη 
ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο ζην ΝΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο θαζνξίδνληαη 
σο εμήο: 
 
Γηαηξόο εξγαζίαο 

 

α/α Δηδηθόηεηεο εξγαδνκέλσλ Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ 

πληειεζηήο 
επηθηλδπλόηεηαο 

Δηήζηεο ώξεο 

1 

Γηνηθεηηθνί & θιπ εηδηθόηεηεο πνπ 
απαζρνινύληαη ζηε Γηεύζπλζε, 
ζηα Πξνγξάκκαηα, ζηα ΚΑΠΗ θαη 
ζηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο 

 
114 

 
0,4 (θαηεγ. Γ΄) 

 
45,60 

   ύλνιν 45,60 
 

ύκθσλα όκσο, κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν.3850/2010, ν ειάρηζηνο πξαγκαηηθόο ρξόλνο 

εηήζηαο απαζρόιεζεο γηα ηνλ ηαηξό εξγαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ 75 σξώλ εηεζίσο γηα 

επηρεηξήζεηο, πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξα από 50 άηνκα.  

Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα απαζρνιεζεί ν ηαηξόο εξγαζίαο ζα είλαη δώδεθα (12) κήλεο από 

01/03/2019 έσο 29/02/2020) 

ΤΠΗΡΔΙΑ Έηνο Ώξεο  ΚΟΣΟ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
ΚΟΣΟ 
(κε ΦΠΑ) 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
CPV : 71317210-8 
ΚΑΔ 00.6117.04 

2019 62,5 20,00 1.250,00 300,00 1.550,00 € 

   2020 
 

12,5 20,00     250,00 60,00 
 

310,00 

ΤΝΟΛΟ       75  1.500,00 360,00 1.860,00 

 
ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζσπηθό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα απμεζεί θαηά πνζνζηό 15% (επί ηνπ 

ππνινγηζζέληνο  ζηε κειέηε), ην θόζηνο ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο ζα 
παξακείλεη ην ίδην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην θόζηνο ζα αλαπξνζαξκνζζεί κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή /ώξα. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεηαη κε έγγξαθν γηα ηελ αύμεζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ. 
ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ε ζύκβαζε ιύλεηαη απηνδηθαίσο. 
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ΓΔΝΙΚΗ – ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ» 
 
Άξζξν 1ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ 

Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε παξνρή Τπεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο ζην ΝΠΓΓ «Κέληξν 
Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» 
 
Άξζξν 2ν:ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Σν Ν.3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α’/02-06-2010) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ».  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο Ι»] 

3. Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α/85), «Τγηεηλή & Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

4.  Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138/Α/88), «Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σ.Α. θαη γηαηξνύ εξγαζίαο, 

επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα Σ.Α. θ.ι.», 

5. Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11/Α/96), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο & πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ», 

6. Σν ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157/Α/3-8-99), «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θι. (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 17/96), 

7. Σν Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003), «Κνηλσληθόο Γηάινγνο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη 

άιιεο  δηαηάμεηο», 

8. Σελ ΚΤΑ 88555/3293/88 (ΦΔΚ 721/Β/88), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν 89, «Πξνώζεζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο & άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 79/Α/89), επεθηείλεη ηα 

παξαπάλσ πνπ αθνξνύλ ζηελ πγηεηλή & αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαο ην πξνζσπηθό ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ ΟΣΑ»,  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.) όπσο ηζρύνπλ 

10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 
 
Άξζξν 3ν:ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
α) Πεξηγξαθή – Μειέηε 
β) Πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο 
γ) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 
 
Άξζξν 4ν:ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Α) Η παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ ηαηξό εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα 01-03-2019 έσο 29-02-2020, κε παξνπζία ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
εβδνκαδηαίσο. 
Β) Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ γηαηξνύ εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ειάρηζησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο 
ιακβάλεηαη ππόςε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΝΠΓΓ θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο ηεο 
εξγαζίαο. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΓ ζην κόληκν πξνζσπηθό αλήθνπλ 108 εξγαδόκελνη νη 
νπνίνη απαζρνινύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο εθ ησλ 
νπνίσλ. 
Γ) Σν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θαη νη εξγαηνηερλίηεο ηνπ ΝΠΓΓ αλήθνπλ ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο 
θαη ν ζπληειεζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εηήζησλ σξώλ απαζρόιεζεο ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο είλαη 0,4. 
 
Άξζξν 5ν:ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ 
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ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξα 9 θαη 10 Ν.1586/85 & άξζξα 17,18,19 Ν.3850/2010 ν γηαηξόο εξγαζίαο 
παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, 
γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 
ησλ εξγαδνκέλσλ . Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν γηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζ. 6 
ηνπ λόκνπ απηνύ . Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ’ 
απηό ην βηβιίν.  
 
Δηδηθόηεξα ν γηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 
Α) ζρεδηαζκνύ , πξνγξακκαηηζκνύ , ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
Β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ, 
Γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 
δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
Γ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, 
Δ) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα, θαζώο 
θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο αηόκσλ πνπ κεηνλεθηνύλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε 
ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη  
Σ) δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξόο, εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, 
ιόγσ λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 
 
Γηα ηελ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ν γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε: 
 
1. Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, 
κεηά ηελ πξόζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα 
ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ 
εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην 
ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 
εξγνδόηε.  
2. Ο ηαηξόο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ  εξγαδνκέλσλ θαη 
πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό: 
α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 
αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 
β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 
γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 
ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ, 
δ) επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη 
γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο, 
ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 
εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, όπνπ 
εδξεύεη ε επηρείξεζε. 
3. Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην 
4. Ο ηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.  
5. Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 
νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.  
6. Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 
7. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε, 
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, 
έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ 
ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο Τπνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
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Τγείαο (Δ..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο 
βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε.  
8. Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ θαη 
εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο 
απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γ) 
γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απόδνζε θνηλσληθώλ παξνρώλ. 
9. Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. Δπηπιένλ 
θαζηεξώλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, 
όπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ 
εξγαδόκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη 
ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν 
ίδηνο ν εξγαδόκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ 
εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 
10. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» (ΦΔΚ 50/Α΄) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο 
βιάβεο εθαξκόδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997. 
11. Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ .Τ.Α.Δ. θαη δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ 
αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε 
ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε 
άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
 
Γηθαίσκα γηα ηαηξηθό έιεγρν – Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο 
1. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο επίβιεςεο θαη ηε δηάγλσζε ηπρόλ βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδύλνπο, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά ηελ εξγαζία, θάζε 
εξγαδόκελνο, εθόζνλ δελ πξνβιέπνληαη άιια εηδηθά κέηξα από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ ηαηξηθό ηνπ έιεγρν, 
κπνξεί λα πξνζθεύγεη ζηνλ ηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ή ζε αξκόδηα κνλάδα ηνπ Δ..Τ. ή ηνπ 
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο αζθαιηζηηθέο 
θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. 
2. ε πεξίπησζε πνπ από ηε κνλάδα ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ή ηε κνλάδα ηνπ Δ..Τ., 
δηαπηζησζεί ελδερόκελν πξόβιεκα ηεο πγείαο πνπ πηζαλόλ ζπλδέεηαη κε ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, 
ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ε αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο γηα όια 
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 
3. ε θάζε πεξίπησζε νη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ δελ 
βαξύλνπλ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν. 
Όια ηα παξαπάλσ ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΠΓΓ, ζύκθσλα θαη κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεώξεζε 
Ο γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό απόξξεην. 
 
Άξζξν 6ν:ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ. 
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
 
Άξζξν 7ν:ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ νη γηαηξνί ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο 
ηεο εληνιήο. 
Η πιεξσκή γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ εληνινδόρσλ, ζην 
ηέινο θάζε κήλα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνπο εληνινδόρνπο θόξνη θαη βάξε. 
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Άξζξν 8ν:ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ 
Οη εληνινδόρνη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλνληαη κε θόξν 20%. 
 
Άξζξν 9ν:ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
Άξζξν 10ν:ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
1. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδώλ Δπηινγήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηε αιινδαπήο βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ρνξεγήζεθε ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  
(εκείσζε: ύκθσλα κε ην αξ. 16 ηνπ λ. 3850/2010 Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί 
ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. 
2. Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα θώδηθα, 
έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ: α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 
απηώλ ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα 
ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, 
αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο.) 
2. Άδεηα ηίηινπ εηδηθόηεηαο ηαηξνύ εξγαζίαο από ηελ αξκόδηα Διιεληθή αξρή 
3. Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
4. Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο. 
 
Άξζξν 11 ν:ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ λνκίκσο, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε 
δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 
3. Σίηινπο πνπδώλ 
4. Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο 
5. Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
6. Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηαηξηθήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνύ 
Κώδηθα: α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 
(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία ), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ΄ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη 
γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 
δσήο, β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) όηη δελ έρνπλ, 
ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) όηη 
δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 
8. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ 
9. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 
10.Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 
 
Άξζξν 12 ν: ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν, πνπ κέζα ζα πεξηέρνληαη καδί κε ηα ππόινηπα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζε ππνθάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη από έμσ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 
 
ηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθεηαη: 
Α) ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ : Παξνρή Τπεξεζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο ζην ΝΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη 
Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» 
Β) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
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Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ N.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο 
Γήκνπ Κνκνηελήο» (Γξ. Μαξαζιή 1, 1νο όξνθνο) 
 
Άξζξν 13ν ύκβαζε 
 
Ο αλάδνρνο πνπ ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο  ππνρξενύηαη εληόο 15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
ηεο αλάζεζεο  λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαηαζέηνληαο όια ηα απαξαίηεηα 
ζρεηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ νη ππεξεζίεο δελ 
πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξόκελε ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε, 
θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο. 
 
Άξζξν 14ν Πνηόηεηα Δξγαζηώλ – Καθνηερλίεο 
 
Όιεο νη ππεξεζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλαθεξόκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ 
πεξηγξαθή, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηέινο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ΝΠ. ΚΔ.ΜΔ.Α. 
Γήκνπ Κνκνηελήο. 
 
 
 
 
 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηνπ ΝΠΓΓΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ 

Κνκνηελήο 
 
 

 
 

Ισάλλεο Γθαξάλεο 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

 
 

 
 

Μαξία Μεξέηε 
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

 






