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(Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ. ΕΤΗ 2019/2020. 

 
Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2019/2020».  
Το συνολικό κόστος της παροχής ιατρικών υπηρεσιών προϋπολογίζεται στα 17.748,00€ 
(απαλλάσσονται του ΦΠΑ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & αρ.297/2008 
Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ)  
Οι προσφορές  θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις   
05/04/2019,  θα είναι σύμφωνες με το με αριθ.πρωτ.4217/15-03-2019  Τεχνική Έκθεση η οποία 
συντάχθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης και θα περιλαμβάνουν: 

1)Οικονομική προσφορά, 
2)Πλήρη τεχνική προσφορά, 
3)Βεβαίωση εγγραφής  Ιατρικού συλλόγου, 
4)Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου, 
5)Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου, 
6)Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αα)φυσικά πρόσωπα αβ)στις περιπτώσεις 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου το δικαιολογητικό δεν εκδοθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία να 
προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του ποινικού μητρώου προς την αρμόδια δικαστική αρχή και 
εφόσον εκδοθεί  να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα έχει 
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εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 
 Η λέξη «Προσφορά» 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 
α)Η παρούσα θα αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς ενημέρωση των ειδικών 
Ιατρών. 
β)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει  μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συνδέσμου, 
γ)Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή 
δ)Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί, 
ε)Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
στ)Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και  με 
ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από  την 
προμήθεια. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και 
κρατήσεις.  Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014 
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
ζ)Θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο ειδικό  Ιατρό. 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 

για δέκα οκτώ (18) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α /2-6-2010) περί 

«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» για την ιατρική 

κάλυψη όλου του προσωπικού (διοικητικού, εργατοτεχνικού) σε όλους του χώρους εργασίας του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το έτος 2019-2020.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με στις Οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 

εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί στις υπηρεσίες ιατρού εργασίας και 

δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων ιατρού εργασίας σε 

εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σύναψης σύμβασης με τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης(ΕΞΥΠΠ) ή συνδυασμό μεταξύ αυτών των 

δυνατοτήτων. 

Δεδομένου ότι στον Περιφερειακό Σύνδεσμο δεν υπηρετεί προσωπικό αντίστοιχων κλάδων και με 

ανάλογες γνώσεις η υπηρεσία πρέπει να αναθέσει τα ανωτέρω καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ.88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του 

Ν.1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 

και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται 

οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας ,καθώς και το απαιτούμενο 

επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) 

κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Κατά τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Συνδέσμου, ο ιατρός θα έχει 

επαφές με τους  υπεύθυνους λειτουργίας των υπηρεσιών του καθώς και με την Διοικητική του 

υπηρεσία, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις. Επίσης θα 

έχει επαφές και συνεργασία με τους συλλόγους των εργαζομένων σε θέματα των αρμοδιοτήτων του. 

Η δαπάνη για την υπηρεσία προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 17.748,00€ για δέκα 

οκτώ (18) μήνες, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ  του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019-2020. 

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Περιγραφή – Αρμοδιότητες Ιατρού Εργασίας 

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρα 9 και 10 Ν.1586/85 & άρθρα 17,18,19 Ν.3850/2010, ο γιατρός 

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 γιατρός εργασίας καταχωρεί 

στο ειδικό βιβλίο του άρθ. 14 του νόμου αυτού. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 

υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:  

 Σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασία. 

ΑΔΑ: 65Τ8ΟΞΧΝ-ΦΘΝ



 Λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 

εξοπλισμού. 

 Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 

διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, 

καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, 

ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας 

 Δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει τη δικαιολογημένη ή 

μη, λόγω νόσου απουσίας εργαζομένου.  

Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση: 

1. Να 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. Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:  

 Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

 Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

 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,  

 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, 

 Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 

προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης 

υγιεινής, όπου εδρεύει η υπηρεσία. 

3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

4. Να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων 

που οφείλονται στην εργασία. 

5. 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 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 
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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. 

8. 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. 

9. 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 8.Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του 

ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον 

αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας 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. 

10. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της 

παραγράφου 9, 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.  

11. 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. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε 

συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε 

εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό 

του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα 

του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., 

διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 

περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της 

επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν 

βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο.  
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Όλα τα παραπάνω θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του γιατρού εργασίας στις 

εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Συνδέσμου, σύμφωνα και με το πρόγραμμα εργασίας που θα 

κατατεθεί στην Επιθεώρηση εργασίας. Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό 

απόρρητο. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από τα άρθρα 8 του Ν.1586/85 αντίστοιχα όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3144/2003 και του άρθρου 16 Ν.3850/2010.  

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως  

πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 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. 

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

 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και 

το ωράριο απασχόλησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ.294/88 «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού 

Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας του άρθρου 1, παρ.1 του Ν.1568/1985 

(Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων)» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/21-06-1988), το Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασίας σε συμμόρφωση με τις 

οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ 11/α/18-01-1996) και τις σχετικές συμπληρώσεις και 

τροποποιήσεις τους. Στην προσμέτρηση, που ακολουθεί παρακάτω, υπολογίζεται αναλυτικά ο χρόνος 

απασχόλησης του Γιατρού Εργασίας για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 

του Ν.3850/2010, ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον ιατρό εργασίας δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 

50 άτομα. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ.7 του ΠΔ17/18-1-1996(ΦΕΚ 11Α) 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» καθώς και με το Ν.3850/2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ζ’ άρθρο 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» και άρθρο 41 «Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών». 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

· Συμπλήρωση των βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας. 

· Προγραμματισμό ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού. 

· Ατομικό ιατρικό φάκελο με βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου εργαζόμενου 

· Σύνταξη δελτίων καταλληλότητας εργασίας εργαζομένων 

· Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται. 

· Ενημέρωση – αναθεώρηση της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Δήμου στο τομέα ευθύνης 

του γιατρού. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους 

λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Βάσει 

του άρθρου 21 του Ν.3850/2010 με τίτλο «Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας» ορίζεται ότι ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των:  

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα, 

β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21−50 άτομα και 

γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού – Κατάρτισης και Μισθοδοσίας 

του Περιφερειακού Συνδέσμου η συνολική δύναμη του στις 07/03/2019, είναι τριακόσιοι πενήντα ένας 

(351) εργαζόμενοι (ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας).     

Από αυτούς διοικητικοί είναι εξήντα επτά (67) και διακόσιοι ογδόντα τέσσερις (284) εργατοτεχνίτες.  

Σύμφωνα με το άρθρου 10 του Ν.3850/2010 το διοικητικό προσωπικό του Περιφερειακού 

Συνδέσμου ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Ιατρού Εργασίας 

ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21-Πίνακας Κατηγοριών ). Αντίστοιχα για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε όλους τους Χ.Υ.Τ.Α (Χώρους Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων), Σ.Μ.Α (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ) και γενικότερα το απασχολούμενο 

προσωπικό σε εργασίες διάθεσης και  διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις Διαχειριστικές Ενότητες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων του Περιφερειακού Συνδέσμου, ανήκει  στη Β΄ κατηγορία του ιδίου άρθρου 

του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του Ιατρού Εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 

(Άρθρο 21-Πίνακας Κατηγοριών). Τα υποκαταστήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου στα οποία 

απασχολείται τόσο Διοικητικό όσο και Εργατοτεχνικό προσωπικό σήμερα είναι τα εξής: 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΣΜΑ –ΚΔΑΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ,ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΘΕΣΗ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΜΕΛΗ 

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ, ΘΕΣΗ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΜΕΛΗ 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ (ΤΡΙΓΛΙΑ) Δ.Δ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ, ΘΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 

ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΧΛΑΔΩΝΑΣ 

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΟ ΚΕΦΑΛΙ 

ΠΡΩΗΝ ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ(ΜΕΤΟΧΙ) 
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ΣΜΑ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

XYTA ΣΕΡΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΗ ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 

 

ΏΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

1 Εργατοτεχνίτες 284 0,6 (κατηγ. Β΄) 170,4 ΏΡΕΣ 

2 Διοικητικοί 67 0,4 (κατηγ. Γ)΄ 26,8 ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για ένα (1) έτος 197,2 ΏΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για δέκα οκτώ (18) μήνες 295,8 ΩΡΕΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
295,8 60,00€ 17.748,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ/ ανά έτος 17.748,00€ 

Φ.Π.Α. απαλλάσσονται του ΦΠΑ 

(ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008, ΓνΝΣΚ 297/08) 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για δέκα οκτώ (18) μήνες 17.748,00€ 

 

 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου αυξομειωθεί σε ποσοστό 15% 

του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, το κόστος υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα αναπροσαρμοσθεί με 

βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιμή/ώρα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα 

ενημερώνεται με έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού. 

Προθεσμία Εκτέλεσης:  

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για δέκα οκτώ (18) 

μήνες. Οποιαδήποτε παράβαση των αρχών πίστεως και εχεμύθειας που οφείλει να τηρεί ο Ιατρός 

Εργασίας κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αποτελούν σπουδαίο λόγο για άμεση καταγγελία 

από μέρους του Περιφερειακού Συνδέσμου.  

Τρόπος πληρωμής:  

Οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-

2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ). Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη 

της σύμβασης είτε τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών και αφού 

προσκομιστούν στον Περιφερειακό Σύνδεσμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (Απόδειξη ή 

δελτίο παροχής υπηρεσιών). Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη. 

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. 

ΑΔΑ: 65Τ8ΟΞΧΝ-ΦΘΝ



Άλλοι όροι – διατάξεις: 

1. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.3144/2003, 

δεν έχει υποχρέωση να ασφαλίσει τον Ιατρό Εργασίας οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 
 

ΑΔΑ: 65Τ8ΟΞΧΝ-ΦΘΝ


