ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση:
Ύδρας 6
361 00 Καρπενήσι
Πληροφορίες: Μαντή Ευαγγελία
Τηλέφωνο:
22373 50029
Fax:
22373 50028
Email:
e.manti@0716.syzefxis.gov.gr

Καρπενήσι 04-11-2020
Αριθ.Πρωτ.: 15266

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.680,00€
ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 300,00 €)&
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 3.380,00 CPV 71317210-8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η µελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων».
Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους
όπου εργάζονται υπάλληλοι του ∆ήµου Καρπενησίου και που έχουν καθοριστεί από την
υπηρεσία.
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με βάση τη νοµοθεσία οι ΟΤΑ που απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόµενους ή όσοι έχουν
έστω και έναν εργαζόµενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές µε µόλυβδο, αµίαντο,
βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες (Π.∆.94/1987, Π.∆. 212/2006, Π.∆.
186/95, Π.∆. 399/1994, Π.∆. 338/2001) πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 9 και 10 Ν.1568/85
Ο ιατρός 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
ιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, κατασκευής
και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας.
β) λήψης µέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσω
εξοπλισµού.
γ)φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της
διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα,
καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη
και σε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας. ∆εν επιτρέπεται ο ιατρός εργασίας να
χρησιµοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας
εργαζοµένου.
Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση
εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό
ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. 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, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου
και του εργοδότη.
Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης
των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτόν:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας,
γ) 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,
δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία
τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής της
νοµαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16,
του Ν. 3850/2010, µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες
αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής ή
αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών µονοετούς φοίτησης της
ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται
από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος «γιατρός
εργασίας» νοείται εφ’ εξής ο γιατρός που διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Κατ
εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν.1568/85,
έχουν δικαίωµα να ασκούν:
Α) οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν
συνάψει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την
άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.
Β) οι γιατροί οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εκτελούν καθήκοντα γιατρού
εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας,
αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
Επιπλέον, ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να διαθέτει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος.
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο
Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρέχει υπηρεσίες πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε
νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα.
7. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχει κατατεθεί σε
οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας).
8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εµπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας.
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα του ∆ήµου και οι χώροι των
αποθηκών του και του όρχου του. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι για ένα
έτος από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) υπολογίζεται βάσει του Π.∆. 294/88
σύµφωνα µε τη δραστηριότητα του Ο.Τ.Α. και τον αντίστοιχο βαθµό επικινδυνότητας που τη
διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθµό των ατόµων που απασχολούνται σ’ αυτόν.

Οι ώρες επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας στους χώρους του ∆ήµου προγραµµατίζονται βάσει
ετήσιου ωρολογίου προγράµµατος, το οποίο κατατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας.
Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των
εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον
∆ήµαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο του, σε θέµατα υγείας και ασφάλειας
εργαζοµένων και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει
επίπτωση στην υγεία. 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.
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. ∆ικαιούνται 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.
Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών ετησίως (παρ. .2 αρθρ. 21
Ν.3850/2010)
Ο συνολικός µέγιστος (ετήσιος) πραγµατικός χρόνος απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης µισθωτού.
Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν 3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από
την παρ. 1 του άρθρου 21 του που πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό των εργαζοµένων και
δίνουν τις ώρες εργασίας του γιατρού εργασίας.
Το διοικητικό προσωπικό του δήµου σύµφωνα µε τα παραπάνω ανήκει στην κατηγορία Γ
(χαµηλή επικινδυνότητα) µε συντελεστή 0,4 και το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου ανήκει
στην κατηγορία Β (µεσαία επικινδυνότητα) µε συντελεστή 0,6.
Ο ακριβής αριθµός των εργαζοµένων στο ∆ήµο Καρπενησίου είναι 187 άτοµα εκ τον οποίον 86
είναι εργατοτεχνικό προσωπικό και 101 είναι διοικητικό προσωπικό.
Συνεπώς η ετήσια απασχόληση του Ιατρού Εργασίας έχει ως εξής:

Αριθµός εργαζοµένων

86

Αριθµός εργαζοµένων
101

Κατηγορία Β
Ώρες ετήσιας απασχόλησης
Γιατρός Εργασίας
0,6 Χ 86 = 51,60
Κατηγορία Γ
Ώρες ετήσιας απασχόλησης
Γιατρός Εργασίας
0,4 Χ 101 = 40,40

Συνολική απασχόληση Γιατρού Εργασίας: 92,00 ώρες
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές
σε αντίστοιχη υπηρεσία.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 297/2008 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους «οι
παρεχόµενες από τους ιατρούς εργασίας ιατρικές υπηρεσίες πρέπει να θεωρηθεί ότι
απαλλάσσονται του φόρου προστιθέµενης αξίας. ∆εν συνιστά άνιση µεταχείριση η υπαγωγή στον
Φ.Π.Α. των παρεχόµενων από τις ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης
του άρθρου 2 του Π∆ 17/1996) ιατρικών υπηρεσιών.»

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοιβή Ιατρού Εργασίας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ώρες
απασχόλησης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

92,00

40,00

3.680,00

ΣΥΝΟΛΟ(€)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€)

3.680,00
0
3.680,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 03-11-2020
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