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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών γιατρού 

εργασίας» 

 Κ.Α.: 

Κ.Α.Ε: 

CPV: 

00.6117.01 

 Υ-1232-19 

85141000-9 

 Προϋπολογισμός:  9.692,58 € 

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

===================== 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, μεριμνώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του, 

πρέπει να προέβη στη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων γιατρού εργασίας, σύμφωνα με τον Ν 3850/2010.  

Η Υπηρεσία μας θα προβεί στη σύνταξη  μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας». 

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας ορίζονται στο άρθρο 16 του ίδιου νόμου.  

Σε περίπτωση που η ανάθεση γίνει σε ΕΞ.Υ.Π.Π., η ΕΞ.Υ.Π.Π. οφείλει να δηλώσει στο Δήμο, 

προσκομίζοντας κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα: 

1. Το νομικό καθεστώς της. 

2. Το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. 

3. Την έδρα της. 

4. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που θα ασκήσουν τα συγκεκριμένα 

καθήκοντα του  γιατρού εργασίας.  

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα γιατρού εργασίας, όπως αυτά αναφέρονται 

στην τεχνική έκθεση του Δήμου. 

6. Αποδεικτικό εγγραφής του γιατρού εργασίας στην Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

 

 

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους εργαζομένους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά 

με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές 

υποδείξεις ο γιατρός εργασίας θα τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης θα λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που θα καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.  

Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας θα συμβουλεύει σε θέματα:  

α) Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, κατασκευής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
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β) Προμήθειας μέσων εξοπλισμού καθώς και λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή 

και χρήση υλών. 

γ) Υγιεινής, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας. Διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του 

περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και  οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας. 

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.  

Δεν θα επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει τη δικαιολογημένη ή μη, λόγω 

νόσου, απουσία εργαζομένου. 

Ο γιατρός εργασίας επίσης: 

1. Θα 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.  

2. Θα μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος, σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

3. Θα αξιολογεί και θα καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και θα την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης θα πρέπει να 

εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να μπορεί να ελέγχεται από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του 

Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

4. Θα εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία. 

5. Θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των μέτρων για την πρόληψη 

ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτόν: 

3.1. Θα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και θα αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη. Ως θέσεις 

εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων θεωρούνται οι χώροι στέγασης των αντίστοιχων υπηρεσιών 

στις οποίες υπηρετούν. Ως θέσεις εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων (εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 

Καθαριότητας και στα συνεργεία συντήρησης) θεωρούνται τόσο οι εσωτερικοί (δημοτικά κτίρια και 

γυμναστήρια) όσο και οι εξωτερικοί χώροι (οδοί, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, δημοτικά οικόπεδα), στους οποίους απασχολούνται. Θα προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισης των παραλείψεων και θα επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

3.2. Θα επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.  
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3.3. Θα επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας. Θα τους ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από αυτήν καθώς 

και για τους τρόπους πρόληψής τους.  

3.4. Θα παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Θα εκτελεί 

προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της 

Νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

Όλα τα στοιχεία των ιατρικών ελέγχων και πιθανών εξετάσεων θα καταγράφονται από τον γιατρό στην 

ατομική καρτέλα του κάθε εργαζομένου. Οι καρτέλες θα είναι απόρρητες και θα παραμένουν κλειδωμένες 

σε ασφαλή χώρο. Θα μπορούν να είναι στην διάθεση των αρμόδιων αρχών αν το ζητήσουν και μόνο 

παρουσία του γιατρού, ο οποίος θα είναι το μόνο πρόσωπο που θα έχει πρόσβαση σ’ αυτές. 

Ο γιατρός εργασίας θα έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 

Η δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των  9.692,58 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, και θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους. Στον προϋπολογισμό του 

έτους 2021 προβλέπεται η υλοποίηση της δράσης αυτής και ειδικότερα στον Κ.Α. 00.6117.01 με ποσό 

8.000,00. και  δέσμευση του υπολοίπου ποσού των 1.692,58 ευρώ για το έτος 2022. Η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασής και για δώδεκα μήνες.  

. 

Η ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων του γιατρού εργασίας θα γίνει σύμφωνα τον νόμο  4412/2016 (ΦΕΚ Α 

147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ). 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

➢ Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης του Γιατρού Εργασίας αν 

                             0,6 ώρες για κάθε Τεχνικό Υπάλληλο 

                             0,4 ώρες ανά έτος για κάθε Διοικητικό Υπάλληλο 

Ελάχιστο όριο απασχόλησης Γιατρού Εργασίας 75  ανά έτος. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Διοικητικοί Τεχνικοί 

Αριθμός εργαζομένων 251 365 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ. 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΕΣ/(8ΜΗΝΟ*ΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοικητικοί 140 0,4*12/12 56,00 

2 Τεχνικοί 180 0,6*12/12 108,00 

 Τεχνικοί 47 0,6*10/12 23,50 

     

   ΣΥΝΟΛΟ: 187,50 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ(ΚΟΙΝΟ

ΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

ΠΛΗΘΟΣ ΩΡΕΣ/(8ΜΗΝΟ* 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοικητικοί 111 0,4*4/12 14,80 

2 Τεχνικοί 138 0,6*4/12 27,60 

  249 ΣΥΝΟΛΟ: 42,40 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

01. 
Εκτέλεση καθηκόντων γιατρού εργασίας: 

187,50+42,40=229,90 Ώρες 
  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



 

5 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

01. Εκτέλεση καθηκόντων γιατρού 

εργασίας, ανά ώρα. 

Ώρες 

 

229,90 34,00 7.816,60 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 7.816,60 

ΦΠΑ 24 %: 1.875,98 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.692,58 

 

CPV: 85141000-9 
 

 

Αμπελόκηποι 04.03.2021 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ        ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

 

Ο Προϊστάμενος της          Ο Προϊστάμενος του 

 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών         Τμήματος Διοίκησης & Διαχείρισης 

          Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

Ματζιάρης Βάιος        Μπούρας Σωτήριος 

ΠΕ Διοικητικού / Α        ΠΕ Διοικητικού / Α΄ 

 

 

 

 

 

        Για το γραφείο Προμηθειών 

 

 

        Καρατόσιου Πασχαλίνα 

        ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 

 

 


