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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μακρυχώρι, 01-04-2015 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ            Αρίθµ. Πρωτ.  3092 
∆ΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  
 

 
Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η     

Αρίθµ.   558/2015 

 
 
Ο  ∆ήµαρχος Τεµπών  έχοντας υπόψη : 
 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 
4.- Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 
5.- Την αρίθµ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών περί χρηµατικών ορίων. 
6.- Την αρίθµ.  19/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 7ΝΖΛΩΗ7-ΤΝ5) 
µε την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 4.100,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.21.00.6117 
του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 για τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας βάσει 
µελέτης 1685/19-2-2015 _ ποσό  410,00€*3 µήνες θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
έτους 2016. 
7.- Την µε αρίθµ.  223/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, 
8.- Τα τεύχη παροχής υπηρεσίας 
9.- Το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσίας είναι µέχρι 24.600,00 € µε  το ΦΠΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α.- Την ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού εργασίας βάσει µελέτης 1685/19-2-2015_ 
ποσό  410,00€*3 µήνες θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2016_ στην 
∆εληγιαννίδου ∆. Τριανταφυλλιά, Ειδικό Ιατρό Εργασίας, µε ΑΦΜ 104705910,  µε  
απευθείας ανάθεση έναντι του ποσού  4.920,00 € µε το ΦΠΑ . 
Β.- Εγκρίνουµε τα τεύχη της ανωτέρω υπηρεσίας.   

 
 

Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 
 
 
 

Κων/νος Κολλάτος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ         
∆ΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  

ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟΝ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας γίνεται σύµφωνα: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν 3731/08, 
3. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95, 
4. Την αρίθµ. 1685/19-2-2015 µελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι αρµοδιότητες του γιατρού εργασίας είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των 
άρθρων 9 και 10 του Ν. 1586/1985. Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ισχύουσα 
µελέτη : 
 
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 σε ειδικό 
βιβλίο. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 
 
Ειδικότερα, ο γιατρός 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, 
∆) 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, και  
ΣΤ) δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιµοποιείται, για να επαληθεύει το 
δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. 
 
Ο γιατρός 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 τι ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να 
ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη.  
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Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό αυτόν: 
Α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις 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,  
∆) 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 γιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό 
µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέση 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. 
 
Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας 
ασθένειες των εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία 
 
Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη 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 την 
διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 
Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον 
εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού 
εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 
Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο.  
Ο γιατρός εργασίας οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις διατάξεις των 
σχετικών νόµων και κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και δεοντολογίας.     
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μακρυχώρι, 01.04.2015 
 
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
Κων/νος Κολλάτος  
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