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Προσ: Κάκε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ
Εργαςίασ για τον Διμο Προςοτςάνθσ:.
ΔΘΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΘ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικαςία Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Χαμθλότερθ τιμι
Ημερομθνία: 19 -06-2017
Ημζρα: Δευτζρα
Ώρα: 12:30 μ.μ.
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υπθρεςίεσ Ιατροφ Εργαςίασ

ΚΑΕ
00.6117.05
ΡΟΥΡΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ
1.156,25 €
Ο Διμοσ Προςοτςάνθσ ζχοντασ υπόψθ,
Τισ διατάξεισ:
1) Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2)Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΟΕΥ). Του Διμου Ρροςοτςάνθσ
3) Το Ν.4412/2016, «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ
147/Α/08-08-2016).
4) Τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) «Ρρόςβαςθ ςτθ
δραςτθριότθτα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κ. λ. π.».
5) Τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί <<Κφρωςθσ
του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων>> και του
Ν.1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί <<Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων>>.
6) Το Ρ.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευςθσ ιατρϊν για απόκτθςθ ειδικότθτασ» που
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ236/Α/29-12-1994.».

7) Το Ρ.Δ. 213/1986 «κακιζρωςθ τθσ ιατρικισ ειδικότθτασ τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ» που
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ87/Α/07-07-1986.
8)Τθν με αρ. Υ7α/ΓΡ οικ.112498 Υπουργικι Απόφαςθ «Ιατροί Εργαςίασ -Προι και
προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ από ιατροφσ
άλλων ειδικοτιτων».
9)Το άρκρο 27 του Ν.4304/2014 ςφμφωνα με το οποίο για τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθσ
αςφάλειασ των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία είναι δυνατι θ ςφναψθ από τουσ ΟΤΑ
εφόςον ο φορζασ δεν διακζτει τακτικό προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου (κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό
εργαςίασ και τεχνικό αςφαλείασ ι δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν με φυςικά ι
νομικά πρόςωπα που παρζχουν ςυναφείσ υπθρεςίεσ.
10)Τθν αρικ.πρωτ.6328/18-5-2017απόφαςθ Δθμάρχου περί λφςθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ (ΑΔΑ:6ΒΑΔΩΞΧ-ΛΗΟ)
11)Tθν από 17-5-2017 Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου
12)Το αρικ.17REQ006270744 2017-06-01 πρωτογενζσ αίτθμα του Διμου Ρροςοτςάνθσ
13)Τθν αρικ.9 /2017 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Ρροςοτςάνθσ , με τθν οποία
εγκρίκθκε θ διάκεςθ πίςτωςθσ ςε βάροσ του ΚΑΕ 00/6117.05 του προχπολογιςμοφ του
Διμου Ρροςοτςάνθσ ,οικ.ζτουσ 2017 για δαπάνθ πρόςλθψθσ ενόσ ιατροφ
εργαςίασ(Ρ.Α.Υ.161/2017)
14)Το αρικ.17REQ006270809 2017-06-01 εγκεκριμζνο αίτθμα του διμου Ρροςοτςάνθσ.
Ανακοινϊνει
ότι πρόκειται να προβεί, με απευκείασ ανάκεςθ, ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων των υπθρεςιϊν τθσ, με ζναν (1)
Ιατρό Εργαςίασ με κατάκεςθ προςφορϊν που ικανοποιοφν τουσ όρουσ και τισ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ
τιμι:
Σο χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν του Ιατροφ Εργαςίασ είναι για 5 μινεσ
από 1-7-2017 ζωσ 30-11-2017 .ε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο υπογραφεί
μετά τθσ 1-7-2017 τότε θ λιξθ αυτισ κα παρατακεί αναλόγωσ.
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι φυςικά πρόςωπα. Προςφορζσ εταιρειϊν (οποιαςδιποτε
μορφισ) δεν γίνονται δεκτζσ.
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υπαλλιλων του Διμου Ρροςοτςάνθσ ανάλογα με τθν ειδικότθτα
ανζρχεται ςε: 115 άτομα. Συνολικόσ προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ποςοφ 1.156,25€ με Φ.Ρ.Α.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Α/Α

ΤΠΖΡΔΗΑ /

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΑΡΗΘΜΟ

ΩΡΔ ΑΝΑ

ΣΜΖΜΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ,

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΜΖΜΑΣΟ

(άρθρο 21 Ν.

ΩΡΩΝ

(άρθρο 10 Ν.

3850/2010)

ΑΝΑ ΔΣΟ

0,4

20,80

0,6

37,80

3850/2010)
1

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ,

Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ

36+15

(8μηνης

σύμβασης) = 52

ΚΛΠ ΤΠΖΡΔΗΔ
2

ΣΜΖΜΑ

Β΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

36+27

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

(8μηνης

ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ

σύμβασης) = 63

ΤΝΟΛΟ ΟΡΩΝ

58,60

ύμυωνα με το άρθρο 21 παρ.2 τοσ Ν.3850/2010

75,00

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΣΟ 75,00*37,00€

2.775,00€

ΓΗΑ ΔΝΑ ΜΖΝΑ 75/12=6,25 ΩΡΔ ΑΡΑ ΓΗΑ 5 ΜΉΝΔ 5*6,25 =31,25ΩΡΔ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ 5 ΜΖΝΔ 31,25Υ37,00€

1.156,25€

Οι γιατροί εργαςίασ απαλλάςςονται του ΦΠΑ (ΡΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/1612-2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ)
Επειδι ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ
για το κακζνα χωριςτά δεν μπορεί να είναι μικρότρεροσ των 75 ωρϊν ετθςίωσ για
επιχειριςεισ (ΟΤΑ) που απαςχολοφν περιςςότερο από 50 άτομα.(παρ.2 άρκρο 21
Ν.3850/2010) κακορίηουμε ςε :31,25 τισ ϊρεσ για το διάςτθμα των πζντε μθνϊν του
Γιατροφ Εργαςίασ ςτον Διμο Προςοτςάνθσ.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ

Η απαςχόλθςθ του Ιατροφ Εργαςίασ ςφμφωνα με το προςωπικό που υπθρετεί ςιμερα,
όπωσ υπολογίηονται ςτον Διμο Ρροςοτςάνθσ είναι 31,25 ϊρεσ/Πεντάμθνο (75 ϊρεσ/ζτοσ)
Ο παραπάνω χρόνοσ κα αυξομειϊνεται αναλόγωσ τθσ αφξθςθσ ι τθσ μείωςθσ του
προςωπικοφ. Το πρόγραμμα κατανομισ του παραπάνω χρόνου κα ςυμφωνείτε από κοινοφ
από τον ανάδοχο του ζργου και τον εργοδότθ του.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ
Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται
ςτον ιςχφοντα κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν:
α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ
υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των
κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ.
β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ
χωρίσ να κατζχουν ι να αςκοφν
τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ,
αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ.
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ,
Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι
προχποκζςεισ, ο χρόνοσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν
εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των αναγκαίων προςόντων για τθν απόκτθςθ
του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ από ιατροφσ των
περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κακϊσ και για τθν
άςκθςθ αυτισ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ του ωσ
άνω τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ.
4. Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του γιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο «4»
του άρκρου «8» του Ν.3850/10, μποροφν να προςλαμβάνονται επιςκζπτριεσ αδελφζσ
και επιςκζπτεσ αδελφοί, πτυχιοφχοι ςχολϊν τεταρτοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ ι αδελφζσ νοςοκόμεσ και αδελφοί νοςοκόμοι, πτυχιοφχοι
ςχολϊν μονοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Ο γιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, τουσ
εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με
τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τισ ςωματικι και ψυχικι υγεία των
εργαηομζνων. Ο γιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό
βιβλίο του άρκρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να
λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ς’ αυτό το
βιβλίο.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ,
τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ
εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των
εργαηομζνων.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά
τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα φυςιολογίασ και ψυχολογίασ
τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ, τθσ διευκζτθςθσ και
διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ
οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων
βοθκειϊν.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ
κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι
επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ακόμα και
με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το
δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου.

ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ:
1. Ο γιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ
κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ
και ςε περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ, φςτερα
από αίτθμα τθσ επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν αυτό δεν
ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και
μετριςεων παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των
διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων
για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα των
εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί
ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό
απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ
επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν
κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και του εργοδότθ.
2. Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και
πρόλθψθσ των ατυχθμάτων.
Για το ςκοπό αυτό:
α. Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε
παράλειψθ, προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν
εφαρμογι τουσ.
β. Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των
ατομικϊν μζςων προςταςίασ.
γ. Ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και
αξιολογεί τα αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των
αςκενειϊν αυτϊν.
δ. Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηόμενουσ για τουσ κινδφνουσ

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

που προζρχονται από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ.
ε. Ραρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου.
Εκτελεί προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ
διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ επιχείρθςθ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο.
Ο γιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ,
αςκζνειεσ των εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία.
Ο γιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ
εργαηόμενουσ για οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ
ςτθν υγεία.
Η επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να
ςυνεπάγεται οικονομικι επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ
διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ τουσ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία
απζναντι ςτον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον
εργοδότθ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ
(απόλυςθ) του γιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ.
Ο γιατρόσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του
εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δε διακζτει τθν
κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηόμενουσ για
ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ
διενεργοφνται ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε
προςδιοριηόμενεσ από τουσ Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) Στθ ςυνζχεια ο γιατρόσ
εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω εξετάςεων και τα
αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ
βαρφνουν τον εργοδότθ.
Για κάκε εργαηόμενο, ο γιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό
ιατρικό φάκελο. Επιπλζον κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο,
ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα
των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ
υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του
φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του εργαηόμενου οι υγειονομικοί
επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι γιατροί του αςφαλιςτικοφ
οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. Σε
κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον
εργαηόμενο που αφορά.
Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο
επαγγελματικοφ κινδφνου του εργαηόμενου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν
των αποτελεςμάτων των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ
υποβάλλεται κάκε φορά, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου«9», άρκρο 18, Ν.
3850/2010. Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του
ίδιου του εργαηόμενου, προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ,
μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο:
α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι
εργαςία,
β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων και γ) για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του
εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν.
Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά
παράβαςθ τθσ παραγράφου «10»τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων «21» και«22» του

Ν.2472/1997 «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα»αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ
εφαρμόηεται το άρκρο 23 του Ν.2472/1997.
12. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του
Σ.Υ.Α.Ε. και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα
ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν τιρθςθ και το περιεχόμενο του ατομικοφ
βιβλιαρίου επαγγελματικοφ κινδφνου, τθ ςυλλογι και επεξεργαςία επιπλζον
δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και επιμζλεια του εργαηομζνου, τθν επιβολι των
κυρϊςεων τθσ παραγράφου 11 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν
εφαρμογι του άρκρου αυτοφ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΤΠΟΧΡΕΩΘ
ΕΝΘΜΕΡΩΘ
1. Ρροσ εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ επίβλεψθσ και τθ διάγνωςθ τυχόν βλάβθσ
τθσ υγείασ του ςε ςυνάρτθςθ με τουσ κινδφνουσ, όςον αφορά τθν αςφάλεια και
τθν υγεία κατά τθν εργαςία, κάκε εργαηόμενοσ, εφόςον δεν προβλζπονται άλλα
ειδικά μζτρα από τθ νομοκεςία για τον ιατρικό του ζλεγχο, μπορεί να
προςφεφγει ςτον ιατρό εργαςίασ του Διμου ι ςε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ι του
αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ αςφαλιςτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με τθν προλθπτικι
ιατρικι.
2. Σε περίπτωςθ που από τθ μονάδα του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ι τθ μονάδα του
Ε.Σ.Υ., διαπιςτωκεί ενδεχόμενο πρόβλθμα τθσ υγείασ που πικανόν ςυνδζεται με το
εργαςιακό περιβάλλον, ενθμερϊνεται ςχετικά θ αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και
ο ιατρόσ εργαςίασ του Διμου για όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία.
ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΑΦΑΛΕΙΑ

ΙΑΣΡΟΤ

ΕΡΓΑΙΑ

ΚΑΙ

ΣΕΧΝΙΚΟΤ

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφνται κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ
των χϊρων εργαςίασ.
2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ
των κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Επιτροπισ Υγιεινισ κ αι
Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ ( Ε . Υ. Α. Ε . ) ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων.
3. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν
ςυμβουλζσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ
Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε
ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα.
4. Αν ο εργοδότθσ (Διμαρχοσ ι ο υπεφκυνοσ εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του
ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ εργαηομζνων) διαφωνεί με τισ γραπτζσ
υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ αςφάλειασ ι του γιατροφ εργαςίασ, οφείλει
να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον
εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι
εργαςίασ και μόνο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΑ
Αναγγελία από τον ιατρό εργαςίασ και το Διμο ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ τθν ανάκεςθ
των κακθκόντων του Ιατροφ εργαςίασ και πρόγραμμα επιςκζψεων ανάλογα τον αρικμό
των εργαηομζνων και τθν επικινδυνότθτα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.

ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΙΑΣΡΟΤ
ΕΡΓΑΙΑ
•
•
•
•
•
•

Συμπλιρωςθ των βιβλίων για τθν αςφάλεια & υγιεινι τθσ εργαςίασ.
Ρρογραμματιςμόσ ιατρικϊν εξετάςεων του προςωπικοφ.
Ατομικό ιατρικό φάκελο με βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου εργαηόμενου
Σφνταξθ δελτίων καταλλθλότθτασ εργαςίασ εργαηομζνων
Σφνταξθ & υποβολι ςτθν επιχείρθςθ εκκζςεων του Ιατροφ εργαςίασ όταν αυτό
ηθτείται.
Ενθμζρωςθ – ανακεϊρθςθ τθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου του Διμου
ςτο τομζα ευκφνθσ του γιατροφ

Ο Ιατρόσ εργαςίασ κα επιςκζπτεται τουσ εργαηομζνουσ του Διμου ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ όπωσ αυτοί κα ζχουν προςδιοριςτεί ςυμπλθρϊνοντασ το ετιςιο πρόγραμμα
επιςκζψεων ενθμερϊνοντασ για τυχόν αλλαγζσ τθν υπθρεςία και τθν επικεϊρθςθ
εργαςίασ.
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο φάκελο, με μία μόνο οικονομικι
προςφορά, ο οποίοσ εξωτερικά κα αναφζρει «Προςφορά για Παροχι Τπθρεςιϊν Ιατροφ
Εργαςίασ». Θα πρζπει να υποβλθκοφν μαηί με τθν οικονομικι προςφορά και τα εξισ
δικαιολογθτικά ςε μορφι ευκρινϊν φωτοαντιγράφων :
1) Βιογραφικό ςθμείωμα.
2) Απαιτοφμενο τίτλο ςπουδϊν. (Εάν το τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι,
απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου).
3) Άδεια αςκιςεωσ Ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
4) Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ Συλλόγου
5) Άδεια Τίτλου Ειδικότθτασ τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ
6) Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ Κατάςταςθσ Τφπου Α (για τουσ άνδρεσ)
7)Βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν για τθν ανάλθψθ κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ από τισ οποίεσ να
προκφπτει θ διάρκεια και το είδοσ τθσ παρερχόμενθσ υπθρεςίασ, που ζχουν κατατεκεί ςε
οποιαδιποτε Υπθρεςία του Σ.ΕΡ.Ε.(Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ) ι φωτοαντίγραφα των
ςυμβάςεων ςε ςυνδυαςμό με τα Τ.Ρ.Υ., που καλφπτουν τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ
εμπειρίασ.
8)Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου
9) Φορολογικι ενθμερότθτα
10)Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα
Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται ι να ςτζλνονται ταχυδρομικϊσ ςτα γραφεία του
Σμιματοσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ ςτο κατάςτθμα του Διμου Προςοτςάνθσ, (Χρ.Σακάρθ
15), Τ.Κ.66200 Ρροςοτςάνθ τθλ. 25223 50150 μζχρι και τθν 19/06/ 2017 θμζρα Δευτζρα
και ϊρα 12:30 μ.μ..
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν δθμόςια ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν του Διμου Ρροςοτςάνθσ
ςτισ 20/06/2017 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:30 μ.μ.
Η παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ρροςοτςάνθσ.
ΔΗΜΑΧΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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Είδοσ Εργαςίασ
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Ώρες
απαζχόληζης

Π Τιμή μονάδας
Ο ( € ανά ώρα
απαζχόληζης )

Ο
Σ
Παροχι υπθρεςιϊν
31,25
Θ 3
Ιατροφ
Σ 1
Εργαςίασ
Α ,
2
Οι γιατροί εργαςίασ απαλλάςςονται του ΦΠΑ
(ΡΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/165
12-2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότθςθ του
Ν.Σ.Κ)
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