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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η µειέηε αθοπά ηεν ανάζεζε παποσήρ ςπεπεζηών ηαηπού επγαζίαρ γηα ένα έηορ, ζύµθυνα µε ηηρ
δηαηάξεηρ ηος Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) πεπί «Κύπυζε ηος Κώδηθα νόµυν γηα ηεν
ςγεία θαη ηεν αζθάιεηα ηυν επγαδοµένυν».
Η άζθεζε παποσήρ ςπεπεζηών ηυν θαζεθόνηυν ηος Ιαηπού επγαζίαρ ζα γίνεηαη ζηοςρ σώποςρ
όπος επγάδονηαη ςπάιιειοη ηος ∆ήµος Καππενεζίος θαη πος έσοςν θαζοπηζηεί από ηεν
ςπεπεζία.
Ο ηαηπόρ επγαζίαρ ςπάγεηαη απεςζείαρ ζηε δηοίθεζε ηερ επησείπεζερ.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Με βάζε ηε νοµοζεζία οη ΟΤΑ πος απαζσοιούν από 50 θαη πάνυ επγαδόµενοςρ ή όζοη έσοςν
έζηυ θαη έναν επγαδόµενο εθόζον οη επγαζίερ ηοςρ είναη ζσεηηθέρ µε µόιςβδο, αµίανηο,
βηοιογηθούρ παπάγονηερ, θαπθηνογόνοςρ παπάγονηερ (Π.∆.94/1987, Π.∆. 212/2006, Π.∆.
186/95, Π.∆. 399/1994, Π.∆. 338/2001) ππέπεη να έσοςν γηαηπό επγαζίαρ.
Σύµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ άπζ. 9 θαη 10 Ν.1568/85
Ο ηαηπόρ επγαζίαρ παπέσεη ςποδείξεηρ θαη ζςµβοςιέρ ζηον επγοδόηε, ζηοςρ επγαδοµένοςρ θαη
ζηοςρ εθπποζώποςρ ηοςρ, γπαπηά ή πποθοπηθά, ζσεηηθά µε ηα µέηπα πος ππέπεη να
ιαµβάνονηαη γηα ηε ζυµαηηθή θαη τςσηθή ςγεία ηυν επγαδοµένυν. Τηρ γπαπηέρ ςποδείξεηρ ο
ηαηπόρ επγαζίαρ θαηασυπεί ζε εηδηθό βηβιίο. Ο επγοδόηερ ιαµβάνεη γνώζε ενςπογπάθυρ ηυν
ςποδείξευν πος θαηασυπούνηαη ζ' αςηό ηο βηβιίο.
Εηδηθόηεπα ο ηαηπόρ επγαζίαρ ζςµβοςιεύεη ζε ζέµαηα:
α) ζσεδηαζµού, ππογπαµµαηηζµού, ηποποποίεζερ ηυν ιεηηοςπγηθών δηαδηθαζηών, θαηαζθεςήρ
θαη ζςνηήπεζερ εγθαηαζηάζευν, ζύµθυνα µε ηοςρ θανόνερ ςγηεηνήρ θαη αζθάιεηαρ ηερ
επγαζίαρ.
β) ιήτερ µέηπυν πποζηαζίαρ, θαηά ηεν εηζαγυγή θαη σπήζε ςιών θαη πποµήζεηαρ µέζυ
εξοπιηζµού.
γ)θςζηοιογίαρ θαη τςσοιογίαρ ηερ επγαζίαρ, επγονοµίαρ θαη ςγηεηνήρ ηερ επγαζίαρ, ηερ
δηεςζέηεζερ θαη δηαµόπθυζερ ηυν ζέζευν θαη ηος πεπηβάιιονηορ ηερ επγαζίαρ
δ) οπγάνυζερ ςπεπεζίαρ παποσήρ ππώηυν βοεζεηών,
ε) απσηθήρ ηοποζέηεζερ θαη αιιαγήρ ζέζερ επγαζίαρ γηα ιόγοςρ ςγείαρ, πποζυπηνά ή µόνηµα,
θαζώρ θαη ένηαξερ ή επανένηαξερ µεηονεθηούνηυν αηόµυν ζηεν παπαγυγηθή δηαδηθαζία, αθόµε
θαη ζε ςπόδεηξε αναµόπθυζερ ηερ ζέζερ επγαζίαρ. ∆εν επηηπέπεηαη ο ηαηπόρ επγαζίαρ να
σπεζηµοποηείηαη, γηα να επαιεζεύεη ηο δηθαηοιογεµένο ή µε, ιόγυ νόζος, αποςζίαρ
επγαδοµένος.
Ο ηαηπόρ επγαζίαρ επίζερ πποβαίνεη ζε ηαηπηθό έιεγσο ηυν επγαδοµένυν ζσεηηθό µε ηε ζέζε
επγαζίαρ ηοςρ, µεηά ηεν ππόζιετή ηοςρ ή ηεν αιιαγή ζέζερ επγαζίαρ, θαζώρ θαη ζε πεπηοδηθό
ηαηπηθό έιεγσο θαηά ηεν θπίζε ηος. Μεπηµνά γηα ηε δηενέπγεηα ηαηπηθών εξεηάζευν θαη
µεηπήζευν παπαγόνηυν ηος επγαζηαθού πεπηβάιιονηορ ζε εθαπµογή ηυν δηαηάξευν πος
ηζσύοςν θάζε θοπά. Εθηηµά ηεν θαηαιιειόηεηα ηυν επγαδοµένυν γηα ηε ζςγθεθπηµένε επγαζία,
αξηοιογεί θαη θαηασυπεί ηα αποηειέζµαηα ηυν εξεηάζευν, εθδίδεη βεβαίυζε ηυν παπαπάνυ
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εθηηµήζευν θαη ηεν θοηνοποηεί ζηον επγοδόηε. Το πεπηεσόµενο ηερ βεβαίυζερ ππέπεη να
εξαζθαιίδεη ηο ηαηπηθό απόππεηο ςπέπ ηος επγαδοµένος θαη µποπεί να ειεγσζεί από ηοςρ
ςγεηονοµηθούρ επηζευπεηέρ ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ, γηα ηεν θαηοσύπυζε ηος επγαδοµένος
θαη ηος επγοδόηε.
Επηβιέπεη ηεν εθαπµογή ηυν µέηπυν πποζηαζίαρ ηερ ςγείαρ ηυν επγαδοµένυν θαη ππόιετερ
ηυν αηςσεµάηυν. Γηα ηο ζθοπό αςηόν:
α) επηζευπεί ηαθηηθά ηηρ ζέζεηρ επγαζίαρ θαη αναθέπεη οποηαδήποηε παπάιεητε, πποηείνεη µέηπα
ανηηµεηώπηζερ ηυν παπαιείτευν θαη επηβιέπεη ηεν εθαπµογή ηοςρ,
β) επεξεγεί ηεν αναγθαηόηεηα ηερ ζυζηήρ σπήζερ ηυν αηοµηθών µέηπυν πποζηαζίαρ,
γ) επεςνά ηηρ αηηίερ ηυν αζζενεηών πος οθείιονηαη ζηεν επγαζία, αναιύεη θαη αξηοιογεί ηα
αποηειέζµαηα ηυν επεςνών θαη πποηείνεη µέηπα γηα ηεν ππόιετε ηυν αζζενεηών αςηών,
δ) επηβιέπεη ηε ζςµµόπθυζε ηυν επγαδοµένυν ζηοςρ θανόνερ ςγηεηνήρ θαη αζθάιεηαρ ηερ
επγαζίαρ, ενεµεπώνεη ηοςρ επγαδοµένοςρ γηα ηοςρ θηνδύνοςρ πος πποέπσονηαη από ηεν επγαζία
ηοςρ, θαζώρ θαη γηα ηοςρ ηπόποςρ ππόιετήρ ηοςρ,
ε) παπέσεη επείγοςζα ζεπαπεία ζε πεπίπηυζε αηςσήµαηορ ή αηθνίδηαρ νόζος. Εθηειεί
ππογπάµµαηα εµβοιηαζµού ηυν επγαδοµένυν µε ενηοιή ηερ απµόδηαρ δηεύζςνζερ ςγηεηνήρ ηερ
νοµαπσίαρ, όπος εδπεύεη ε επησείπεζε.
Ο ηαηπόρ επγαζίαρ έσεη ςποσπέυζε να ηεπεί ηο ηαηπηθό θαη επησεηπεζηαθό απόππεηο.
Ωρ βοεζεηηθό πποζυπηθό ηος ηαηπού επγαζίαρ, ζύµθυνα µε ηεν παπάγπαθο 5 ηος άπζπος 16,
ηος Ν. 3850/2010, µποπούν να παπέσοςν ςπεπεζίερ, επηζθέπηπηερ αδειθέρ θαη επηζθέπηερ
αδειθοί, πηςσηούσοη ζσοιών ηεηπαεηούρ θοίηεζερ ηερ εµεδαπήρ ή ηζόηηµυν ηερ αιιοδαπήρ ή
αδειθέρ νοζοθόµερ θαη αδειθοί νοζοθόµοη, πηςσηούσοη ζσοιών µονοεηούρ θοίηεζερ ηερ
εµεδαπήρ ή ηζόηηµυν ηερ αιιοδαπήρ.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
Ππέπεη να θαηέσεη θαη να αζθεί ηεν εηδηθόηεηα ηερ ηαηπηθήρ ηερ επγαζίαρ, όπυρ πηζηοποηείηαη
από ηον οηθείο ηαηπηθό ζύιιογο. Όπος ζηεν θείµενε νοµοζεζία αναθέπεηαη ο όπορ «γηαηπόρ
επγαζίαρ» νοείηαη εθ’ εξήρ ο γηαηπόρ πος δηαζέηεη ηεν εηδηθόηεηα ηερ ηαηπηθήρ ηερ επγαζίαρ. Καη
εξαίπεζε, ηα θαζήθονηα ηος γηαηπού επγαζίαρ, όπυρ αςηά πποβιέπονηαη από ηο Ν.1568/85,
έσοςν δηθαίυµα να αζθούν:
Α) οη γηαηποί συπίρ εηδηθόηεηα, οη οποίοη θαηά ηε δεµοζίεςζε ηος παπόνηορ νόµος έσοςν
ζςνάτεη ζςµβάζεηρ παποσήρ ςπεπεζηών ηαηπού επγαζίαρ µε επησεηπήζεηρ θαη αποδεηθνύοςν ηεν
άζθεζε ηυν θαζεθόνηυν αςηών ζςνεσώρ επί 7 ηοςιάσηζηον έηε.
Β) οη γηαηποί οη οποίοη θαηά ηε δεµοζίεςζε ηος παπόνηορ νόµος εθηειούν θαζήθονηα γηαηπού
επγαζίαρ συπίρ να θαηέσοςν ή να αζθούν ηον ηίηιο ηερ εηδηθόηεηαρ ηερ ηαηπηθήρ ηερ επγαζίαρ,
αιιά ηίηιο άιιερ εηδηθόηεηαρ.
Επηπιέον, ο Ιαηπόρ Επγαζίαρ ζα ππέπεη να δηαζέηεη ηα εξήρ δηθαηοιογεηηθά:
1. Πηςσίο ή ∆ίπιυµα Ιαηπηθήρ Σσοιήρ ΑΕΙ ηερ εµεδαπήρ ή ηζόηηµο θαη ανηίζηοησο ηερ
αιιοδαπήρ.
2. Άδεηα Άζθεζερ Ιαηπηθού Επαγγέιµαηορ.
3. Βεβαίυζε Μέιοςρ Ιαηπηθού Σςιιόγος.
4. Άδεηα Τίηιος Εηδηθόηεηαρ ηερ Ιαηπηθήρ ηερ Επγαζίαρ όπυρ πηζηοποηείηαη από ηον οηθείο
Ιαηπηθό Σύιιογο.
5. Πηζηοποηεηηθό ηος Ιαηπηθού Σςιιόγος όηη ο ςποτήθηορ δεν έσεη ηηµυπεζεί πεηζαπσηθά.
6. Υπεύζςνε δήιυζε όηη δεν παπέσεη ςπεπεζίερ πιήποςρ θαη αποθιεηζηηθήρ απαζσόιεζερ ζε
νοµηθό ππόζυπο ηος δεµοζίος ηοµέα.
7. Βεβαίυζε ανάιετερ θαζεθόνηυν υρ Ιαηπόρ Επγαζίαρ, πος να έσεη θαηαηεζεί ζε
οποηαδήποηε Υπεπεζία ηος Σ.ΕΠ.Ε. (Σώµα Επηζεώπεζερ Επγαζίαρ).
8. Βεβαίυζε επγοδόηε, εθόζον ςπάπσεη εµπεηπία απαζσόιεζερ ζε θαζήθονηα Ιαηπού
Επγαζίαρ.
ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Ο σώπορ παποσήρ ηερ ςπεπεζίαρ είναη ηα ∆εµοηηθά Καηαζηήµαηα ηος ∆ήµος θαη οη σώποη ηυν
αποζεθών ηος θαη ηος όπσος ηος. Το σπονηθό δηάζηεµα παποσήρ ηυν ςπεπεζηών είναη γηα ένα
έηορ από ηεν ςπογπαθή ηερ ζύµβαζερ.
Ο σπόνορ απαζσόιεζερ ηος Ιαηπού Επγαζίαρ (ΙΕ) ςποιογίδεηαη βάζεη ηος Π.∆. 294/88
ζύµθυνα µε ηε δπαζηεπηόηεηα ηος Ο.Τ.Α. θαη ηον ανηίζηοησο βαζµό επηθηνδςνόηεηαρ πος ηε
δηέπεη, θαζώρ θαη ηον ζςνοιηθό απηζµό ηυν αηόµυν πος απαζσοιούνηαη ζ’ αςηόν.
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Οη ώπερ επηζθέτευν ηος Ιαηπού Επγαζίαρ ζηοςρ σώποςρ ηος ∆ήµος ππογπαµµαηίδονηαη βάζεη
εηήζηος υποιογίος ππογπάµµαηορ, ηο οποίο θαηαηίζεηαη ζηηρ απµόδηερ ςπεπεζίερ ηος
Υποςπγείος Επγαζίαρ.
Ο ηαηπόρ επγαζίαρ αναγγέιιεη µέζυ ηερ επησείπεζερ ζηεν Επηζεώπεζε Επγαζίαρ αζζένεηερ ηυν
επγαδοµένυν πος οθείιονηαη ζηεν επγαζία. Ο ηαηπόρ επγαζίαρ ππέπεη να ενεµεπώνεηαη από ηον
∆ήµαπσο ή ζηον ςπεύζςνο εξοςζηοδοηούµενο εθππόζυπο ηος, ζε ζέµαηα ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ
επγαδοµένυν θαη ηοςρ επγαδοµένοςρ γηα οποηοδήποηε παπάγονηα ζηο σώπο επγαζίαρ πος έσεη
επίπηυζε ζηεν ςγεία. Η επίβιετε ηερ ςγείαρ ηυν επγαδοµένυν ζηον ηόπο επγαζίαρ δεν µποπεί
να ζςνεπάγεηαη οηθονοµηθή επηβάπςνζε γη’ αςηούρ θαη ππέπεη να γίνεηαη θαηά ηε δηάπθεηα ηυν
υπών επγαζίαρ ηοςρ.
Γηα θάζε επγαδόµενο ο ηαηπόρ επγαζίαρ ηερ επησείπεζερ ηεπεί ζσεηηθό ηαηπηθό θάθειο. Επηπιέον
θαζηεπώνεηαη θαη πεπηιαµβάνεηαη ζηον ηαηπηθό θάθειο, αηοµηθό βηβιηάπηο επαγγειµαηηθού
θηνδύνος, όπος αναγπάθονηαη ηα αποηειέζµαηα ηυν ηαηπηθών θαη επγαζηεπηαθών εξεηάζευν,
θάζε θοπά πος επγαδόµενορ ςποβάιιεηαη ζε ανηίζηοησερ εξεηάζεηρ. ∆ηθαηούνηαη να ιαµβάνοςν
γνώζε ηος θαθέιος θαη ηος αηοµηθού βηβιηαπίος ηος επγαδοµένος οη ςγεηονοµηθοί επηζευπεηέρ
ηερ απµόδηαρ Επηζεώπεζερ Επγαζίαρ θαη οη ηαηποί ηος αζθαιηζηηθού οπγανηζµού, ζηον οποίο
ανήθεη ο επγαδόµενορ, θαζώρ θαη ο ίδηορ ο επγαδόµενορ. Σε θάζε πεπίπηυζε παύζερ ηερ ζσέζερ
επγαζίαρ, ηο βηβιηάπηο παπαδίδεηαη ζηον επγαδόµενο πος αθοπά.
Ο ειάσηζηορ ππαγµαηηθόρ σπόνορ εηήζηαρ απαζσόιεζερ ηος γηαηπού επγαζίαρ ζε θάζε
πεπίπηυζε δεν µποπεί να είναη µηθπόηεπορ ηυν 75 υπών εηεζίυρ (παπ. .2 απζπ. 21
Ν.3850/2010)
Ο ζςνοιηθόρ µέγηζηορ (εηήζηορ) ππαγµαηηθόρ σπόνορ απαζσόιεζερ δεν µποπεί να ςπεπβαίνεη
ηον πποβιεπόµενο σπόνο απαζσόιεζερ µηζζυηού.
Με βάζε ηεν θαηεγοπηοποίεζε ηος άπζπ.10 ηος Ν 3850/2010 θαζοπίδονηαη ζςνηειεζηέρ από
ηεν παπ. 1 ηος άπζπος 21 ηος πος ποιιαπιαζηάδονηαη µε ηον απηζµό ηυν επγαδοµένυν θαη
δίνοςν ηηρ ώπερ επγαζίαρ ηος γηαηπού επγαζίαρ.
Το δηοηθεηηθό πποζυπηθό ηος δήµος ζύµθυνα µε ηα παπαπάνυ ανήθεη ζηεν θαηεγοπία Γ
(σαµειή επηθηνδςνόηεηα) µε ζςνηειεζηή 0,4 θαη ηο επγαηοηεσνηθό πποζυπηθό ηος δήµος ανήθεη
ζηεν θαηεγοπία Β (µεζαία επηθηνδςνόηεηα) µε ζςνηειεζηή 0,6.
Ο αθπηβήρ απηζµόρ ηυν επγαδοµένυν ζηο ∆ήµο Καππενεζίος είναη 181 άηοµα εθ ηον οποίον 71
είναη επγαηοηεσνηθό πποζυπηθό θαη 110 είναη δηοηθεηηθό πποζυπηθό.
Σςνεπώρ ε εηήζηα απαζσόιεζε ηος Ιαηπού Επγαζίαρ έσεη υρ εξήρ:

Απηζµόρ επγαδοµένυν
71

Απηζµόρ επγαδοµένυν
110

Κατηγορία Β
Ώπερ εηήζηαρ απαζσόιεζερ
Γηαηπόρ Επγαζίαρ
0,6 Φ 71 = 42,6
Κατηγορία Γ
Ώπερ εηήζηαρ απαζσόιεζερ
Γηαηπόρ Επγαζίαρ
0,4 Φ 110 = 44,00

σνολική απαστόληση Γιατρού Δργασίας: 86,60 ώρες

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ

ΩΣΗΡΙΑ ΣΟΜΑΡΑ
ΔΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
H AN/TΡΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ΚΕΛΕΗ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

19REQ005807432 2019-11-06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Σαχ. Δ/νςη:
Υδρασ 6
361 00 Καρπενήςι
Πληροφορίεσ: Σομαρά ωτηρία
Σηλζφωνο:
22373 50030
Fax:
22373 50028
Email:
s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr

Καρπενήςι 6/11/2019

ΔΝ∆ΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (€)
Η αναθεπόµενε ηηµή δηαµοπθώζεθε µεηά από έπεςνα πος έθανε ηο ηµήµα ζηηρ ηπέσοςζερ ηηµέρ
ζε ανηίζηοησε ςπεπεζία.
Σύµθυνα µε ηεν ςπ’ απηζµ. 297/2008 Γνυµοδόηεζε ηος Νοµηθού Σςµβοςιίος ηος Κπάηοςρ «οη
παπεσόµενερ από ηοςρ ηαηπούρ επγαζίαρ ηαηπηθέρ ςπεπεζίερ ππέπεη να ζευπεζεί όηη
απαιιάζζονηαη ηος θόπος πποζηηζέµενερ αξίαρ. ∆εν ζςνηζηά άνηζε µεηασείπηζε ε ςπαγυγή ζηον
Φ.Π.Α. ηυν παπεσόµενυν από ηηρ ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξυηεπηθέρ Υπεπεζίερ Πποζηαζίαρ θαη Ππόιετερ
ηος άπζπος 2 ηος Π∆ 17/1996) ηαηπηθών ςπεπεζηών.»

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοηβή Ιαηπού Επγαζίαρ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Ώρεσ
απαςχόληςησ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

86,60

40,00

3.464,00

ΤΝΟΛΟ(€)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ(€)

3.464,00
0
3464,00
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Η υντάκτρια

Θεωρήθηκε
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Σομαρά ωτηρία
Δ.Ε. Διοικητικοφ

Κωνςταντία Κελζςη
Π.Ε. Διοικητικοφ

