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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 Κε ηελ παξνχζα κειέηε ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο (ΗΔ) γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

αλάξηεζή ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ζ Πχκβαζε ζα θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2018-2019 θαη 

ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. Ν ειάρηζηνο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζε 214,68 ψξεο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηνλ Δλδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Κειέηεο.  

 Πχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3850/2010 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΘ 84/Α'/02.06.2010), «ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πελήληα (50) θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ν εξγνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο». 

 Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

Ννκνζεηηθό πιαίζην: 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο απφ: 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 Θ..Α. αξηζκ. 88555/3296/88 «γηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Ρ.Α. (ΦΔΘ 721 Β΄) θαη άξζξν 39 Λ. 1836/1989. 

 Ξ.Γ. 294/1988 (ΦΔΘ 138 Α΄) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο…». 

 Ξ.Γ. 17/1996 (ΦΔΘ 11 Α΄) «Κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Νδεγίεο 89/391/ΔΝΘ θαη 

91/383/ΔΝΘ» 

 Άξζξν 9 ηνπ Λ. 3144/2003 «Θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία…» 

 Λ. 3850/2-6-2010 (ΦΔΘ 84 Α΄) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ηελ γεία θαη 

Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ» 

 Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ Α' 145/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

 Άξζξν 27 ηνπ Λ. 4304/23-10-2014 (ΦΔΘ 234 Α΄), ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4071/2012 (ΦΔΘ 85 Α΄), ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη είλαη δπλαηή ε 

ζχλαςε απφ ηνπο ΝΡΑ, εθφζνλ ν θνξέαο δελ δηαζέηεη ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο απηήο, δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ηεο παξ. 2δ 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4281/2014 – ΦΔΘ 160 Α΄) κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

παξέρνπλ ζπλαθείο ππεξεζίεο. 
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Πξνζόληα Ιαηξνύ Εξγαζίαο (ΙΕ) (άξζξν 16 ηνπ Ν. 3850/2010) 

Ν Ηαηξφο Δξγαζίαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

1)Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν.  

2)Θαη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξφληα θψδηθα, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ: α) Νη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 

15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη 

απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζπλερψο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. β) 

Νη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινχζαλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα 

θαηέρνπλ ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν 

άιιεο εηδηθφηεηαο.  

3)Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Νηθνλνκηθψλ 

θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ πξνζφλησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο 

εξγαζίαο απφ ηαηξνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ σο 

άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο.  

4) Ν ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.  

5)Ωο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 8, κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο αδειθνί, 

πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο ή 

αδειθέο λνζνθφκεο θαη αδειθνί λνζνθφκνη, πηπρηνχρνη ζρνιψλ κνλνεηνχο θνίηεζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ηεο αιινδαπήο. 

 

 Θσδηθφο θαηά CPV: 71317210-8 – ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΠΚΒΝΙΩΛ ΠΔ ΘΔΚΑΡΑ 

ΓΔΗΑΠ & ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ. 

 

 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ 6.440,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 έρεη 

πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 3.220,20 € πνπ ζα βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. 00.6117.0016 

εγθεθξηκέλε πίζησζε κε ηίηιν «Ακνηβή ηαηξνχ εξγαζίαο (2018)» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

ελψ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε πξφβιεςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 
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 Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο επίζεο θαη ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ 

Λ.3463/2006 φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/08 θαη 

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε  

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ (ΙΕ) 

Ν Ηαηξφο Δξγαζίαο (ΗΔ) παξέρεη ζχκθσλα µε ηε λνκνζεζία ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

πκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο (άξζξν 17, Ν.3850): 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρηο 

γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14. Ν 

εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην 

βηβιίν.  

2. Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: α) ζρεδηαζκνχ, 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη 

πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο 

θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δ) 

νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο 

ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε 

αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

3. Ν ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

Επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (άξζξν 18, Ν.3850): 

1. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε 

πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο 

Δ..Α.Δ., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη 

βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Ρν πεξηερφκελν 

ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε.  

2. Ν ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 
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παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο 

ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη 

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα 

ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο 

αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.  

3. Ν ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.  

4. Ν ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.  

5. Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.  

6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

σξψλ εξγαζίαο ηνπο.  

7. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 15 έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο.  

8. Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη 

ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Νη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε 

ΔΜ..Ξ.Ξ. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ 

ηνπο πνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

γείαο (Δ.Π..). Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε.  

9. Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. 

Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη 

ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εξγαδφκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη 

ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά.  

10. Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 
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ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε 

απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ.  

11. Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997 «Ξξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΔΘ 50/Α΄) 

αληίζηνηρα. Πε πεξίπησζε πξφθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην 

άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997.  

12. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Π..Α.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηήξεζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

Δηθαίσκα γηα ηαηξηθό έιεγρν − Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο (άξζξν 19, Ν.3850):  

1. Ξξνο εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο επίβιεςεο θαη ηε δηάγλσζε ηπρφλ βιάβεο ηεο πγείαο 

ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θηλδχλνπο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά ηελ 

εξγαζία, θάζε εξγαδφκελνο, εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη άιια εηδηθά κέηξα απφ ηε 

λνκνζεζία γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπ έιεγρν, κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηνλ ηαηξφ εξγαζίαο ηεο 

επηρείξεζεο ή ζε αξκφδηα κνλάδα ηνπ Δ.Π.. ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ν εξγαδφκελνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αζθαιηζηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή.  

2. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηε κνλάδα ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ή ηε κνλάδα ηνπ 

Δ.Π.., δηαπηζησζεί ελδερφκελν πξφβιεκα ηεο πγείαο πνπ πηζαλφλ ζπλδέεηαη κε ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ν 

ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο γηα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία.  

3. Πε θάζε πεξίπησζε νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ 

δελ βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν.  

Εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΕΞ.Τ.Π.Π.) 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο Ρερληθνχ Αζθάιεηαο θαη Ηαηξνχ 

Δξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη γηα θαζεκία 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 
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 Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΜ..Ξ.Ξ. δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο γηα ηε 

δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θ.ιπ., νη ΔΜ..Ξ.Ξ. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο 

κέζα ή εμνπιηζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε γξαπηή ζχκβαζε. 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. Πηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, 

κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Νη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη ζηα βηβιία, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε 

επηρείξεζε. Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ 

πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο ζπληάζζνπλ 

εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε 

ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο. 

 Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα άηνκα 

εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο. Ρν πξνζσπηθφ ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, 

πνπ αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

πλεξγαζία Ιαηξνύ Εξγαζίαο θαη Σερληθνύ Αζθαιείαο (άξζξν 20 Ν. 3850/2010) 

 Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

Δπίζεο νθείινπλ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ..Α.Δ. ή ηνλ αληηπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε 

ηεο Δ..Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε 

ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα. (άξζξν 20 Λ.3850/2010).  

 Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ Ηαηξνχ 

Δξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή 

ζηνλ εθπξφζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή 

Δξγαζίαο θαη κφλν. 

 Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Λ.3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο. αλέξρνληαη γηα 

θάζε εξγαδφκελν ζε 0,4 ψξεο (Άξζξν 21 παξ.2 πεξ.8 Λ.3850/2010) θαη ην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ θαη νη εξγαδφκελνη ζηε Θαζαξηφηεηα αλήθνπλ ζηε Β’ θαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 10 
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ηνπ Λ.3850/2010 θαη νη εηήζηεο ψξεο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο αλέξρνληαη γηα θάζε 

εξγαδφκελν ζε 0,6 ψξεο (Άξζξν 21 παξ.2 πεξ.8 Λ.3850/2010). 

 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ 6.440,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 έρεη 

πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 3.220,20 € πνπ ζα βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. 00.6117.0016 

εγθεθξηκέλε πίζησζε κε ηίηιν «Ακνηβή ηαηξνχ εξγαζίαο (2018)» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

ελψ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε πξφβιεςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

 Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο επίζεο θαη ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ 

Λ.3463/2006 φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/08 θαη 

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε  

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΟΣΕΥΝΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΩΡΕ 
ΕΣΗΙΑ 
ΕΡΓΑΙΑ 

Σαθηηθό 
Πξνζσπηθό θαη 

Πξνζσπηθό ΙΔΟΥ 

85 x 0,4 = 34 ψξεο 205 x 0,6 = 123 ψξεο 157 ώξεο 

Πξνγξακκαηηζκόο 
Πξνζιήςεσλ 
ΣΑΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 22 x 0,6 = 13,2 ψξεο 13,2 ώξεο 

Επηθείκελεο 
Πξνζιήςεηο 
ΙΔΟΥ 

 19 x 0,6 x 8/12 = 7,60 ψξεο 7,60 ώξεο 

Επηθείκελεο 
Πξνζιήςεηο 
ΟΑΕΔ 

38 x 0,4 x 8/12=10,13 
ψξεο 

62 x 0,6 x 8/12 = 24,80 ψξεο 34,93 ώξεο 

Επηθείκελεο 
Πξνζιήςεηο 
Ππξαζθάιεηαο 

 13 x 0,6 x 3/12 = 1,95 ψξεο 1,95 ώξεο 

ΤΝΟΛΟ  44,13 ώξεο 170,55 ώξεο 214,68 ώξεο 

    

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 214,68 ώξεο 

 

Δπνκέλσο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο 214,68 ψξεο είλαη ν ειάρηζηνο θαη θπκαίλεηαη 

αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ σξψλ αλά εξγαδφκελν. Πε πεξίπησζε 

αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο θ.ι.π., ζα ππάξμεη έγγξαθε 

ελεκέξσζε. 

 

 

ΕΙ∆Ο 

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

ΕΛΑΥΙΣΩΝ ΩΡΩΝ 

ΕΡΓΑΙΑ 

ΜΙΚΣΟ 

ΩΡΟΜΙΘΙΟ* 

(€/ώξα) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

Παξνρή Τπεξεζηώλ 

Ιαηξνύ Εξγαζίαο 
214,68 30,00 214,68 x 30€ 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 6.440,40 € 
*Πην κηθηφ σξνκίζζην πεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ν ΦΞΑ. 

 

 Ζ αλαθεξφκελε ηηκή κνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρε ππεξεζία.  
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 Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

πνζφ 6.440,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 έρεη 

πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 3.220,20 € πνπ ζα βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. 00.6117.0016 

εγθεθξηκέλε πίζησζε κε ηίηιν «Ακνηβή ηαηξνχ εξγαζίαο (2018)» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

ελψ ζα ππάξμεη αληίζηνηρε πξφβιεςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

 

 
 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ζπγγξαθήο & Σξόπνο Εθηέιεζεο 

 Κε ηελ παξνχζα κειέηε ν Γήκνο Ξαιιήλεο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο (ΗΔ) γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

αλάξηεζή ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. Ζ Πχκβαζε ζα θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2018-2019 θαη 

ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. Ν ειάρηζηνο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηνλ Ρερληθφ Αζθαιείαο ππνινγίδεηαη ζε 214,68 ψξεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ Δλδεηθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Κειέηεο.  

 Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 

118 ηνπ Λ. 4412/2016).  

 Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο 

βάζεη ηηκήο. 

 Ν ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρηο 

γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Λ.3850/2010. Ν εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν. (παξ.1 άξζξν 17 Λ.3850/2010) 

Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 

α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ 

εμνπιηζκνχ, 

γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο 

δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 

ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή 

κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. (παξ.2 άξζξν 17 

Λ.3850/2010) 

 Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, 

νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ..Α.Δ. ή ζηνλ 

εθπξφζσπν. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο 

θαη κφλν. (παξ.4 άξζξν 20 Λ.3850/2010) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051344
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051344
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051344
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
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 Ν ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. (παξ.3 άξζξν 17 

Λ.3850/2010) 

 Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε 

πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο 

Δ..Α.Δ., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη 

βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Ρν πεξηερφκελν 

ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. (παξ.1 

άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

 Ν ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, 

δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο 

ηεο λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε. (παξ.2 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

 

 Ν ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

(παξ.3 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

Ν ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. (παξ.4 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

Ν ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 

νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. (παξ.5 άξζξν 

18 Λ.3850/2010) 

 Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη' απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

σξψλ εξγαζίαο ηνπο. (παξ.6 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051347
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
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 Ν ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη 

ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Ρπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. (παξ.7 

άξζξν 18 θαη παξ.4 άξζξν 15 Λ.3850/2010) 

 Ν ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη 

ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Νη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε 

ΔΜ..Ξ.Ξ., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ 

ηνπο πνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

γείαο (Δ.Π..). Πηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. (παξ.8 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

 Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. 

Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη 

ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο 

ν εξγαδφκελνο. Πε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη 

ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά. (παξ.9 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

 Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 

ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε 

απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. (παξ.10 άξζξν 18 Λ.3850/2010) 

Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2472/1997 «Ξξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΔΘ 50/Α΄) αληίζηνηρα. Πε πεξίπησζε 

πξφθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2472/1997. 

(παξ.11 άξζξν 18 Λ.3850/2010)  

Άξζξν 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692&ids=51345,51348
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692&ids=51345,51348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051348
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000004213_S0000036202
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Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Ρνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 118), 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Λ. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  

παξ. 9 εδ. 2 άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006 (Γ.Θ.Θ.) 

 Ρνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87/η.Α΄/7-6-2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

 Ρνπ N. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/η.Α’/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρν Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/η.Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Ρνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ 107/η.Α΄/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη ηεο παξαγξάθνπ Ε απηνχ «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

 Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/η.Α΄/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 

Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – 

Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη ηνπ κε 

αξηζ. πξση. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342/01-04-2014 εγγξάθνπ «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ» 

 Ρνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Θ. 204/η.Α΄/15.9.2011) «Πχζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/29.5.2013) 

«Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Ξαξ. 2δ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4281/2014 – ΦΔΘ 160 Α΄) κε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζπλαθείο ππεξεζίεο 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3850/2010 (ΦΔΘ 84/η.Α΄/02-06-2010) «Θχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ 

γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3996/2011 (ΦΔΘ 170/Α`/5.8.2011) «Αλακφξθσζε ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρν Λ. 4144/2013 Όζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία (άξζξν 36)  

 Ξ.Γ. 294/1988 (ΦΔΘ 138/η.Α`/21.6.1988) Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ 

αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 1568/85 

«γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»  

 Ρν κε αξ. πξση. 131289/1988 έγγξαθν ηνπ π. Δξγαζίαο ζρεηηθά κε αλαθνίλσζε 

δεκνζίεπζεο ηνπ Ξ.Γ. 294/88 «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 1568/85 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=819&item_id=9024
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2460
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9631


 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αξηζκ. Κειέηεο : 44/2018 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ Θ.Α. 00.6117.0016 
∆/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ CPV: 71317210-8 
 «πεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο» 

 

 16 

 

«γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»  

 Λ. 1568/1985 (ΦΔΘ 177/η.Α`/18.10.1985) «γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» 

φπσο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3144/2003, γηα ηελ γηεηλή θαη αζθάιεηα 

ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 Ρν Ξ.Γ. 17/1996 (Φ.Δ.Θ 11/Α/1996) «Κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK 

θαη 91/383/EOK» 

Άξζξν 3ν: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη 

α) Ρερληθή Έθζεζε 

β) Ρερληθή Ξεξηγξαθή 

γ) Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

δ) Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

ε) Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο  

Άξζξν 4ν - ΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Ν ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λ. 

3850/2010. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Νη πξνζθνξέο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζα ππνβιεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

κε ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο 

θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο – αλαθνίλσζεο, αιιά θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηνπνζεηνχληαη δχν μερσξηζηνί θάθεινη, εθ ησλ νπνίσλ ν 

έλαο αλαγξάθεη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ» θαη πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο (πηπρία θ.ι.π.) θαη ν άιινο αλαγξάθεη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

πεξηιακβάλεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν. 

Δληφο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο εκπεξηέρνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ 

ηνλ ζπκκεηέρνληα επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα πξνζφληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζηελ Ρερληθή έθζεζε ηεο παξνχζαο.  

Άξζξν 5ν - Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2171
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Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Άξζξν 6ν - Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε 

απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο Κειέηεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απηήο. 

Άξζξν 7ν - ύκβαζε 

 Ν Αλάδνρνο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 
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εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Άξζξν 8ν - Δηάξθεηα ζύκβαζεο 

 Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ μεθηλνχλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγνπλ εληφο δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο θαη αλάξηεζήο ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Άξζξν 9ν - Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ρξέε γηαηξνχ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ξφιν ππνδείμεσλ ηαηξνχ εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (λ.1568/1985 θαη λ.3850/2010 θιπ.) θαη επζχλεηαη γηα 

ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Ν Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, φπσο απηνί ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ζπκπιεξψλνληαο ζε εηήζηα βάζε ηελ 

ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιιεη ν Λφκνο. 

Άξζξν 10ν - Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

Άξζξν 11ν - Αλσηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ 

νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο 

είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο 

αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν φξνο πεξί 

αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

Άξζξν 12ν - Αλαζεώξεζε ηηκώλ  

Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

Άξζξν 13ν - Σξόπνο πιεξσκήο 

Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλαγξάθεηαη ζηε Πχκβαζε. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεη 

ηκεκαηηθά. Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 
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Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγείηαη απνινγηζηηθά, έλαληη ησλ σξψλ πνπ πξαγκαηηθά παξείρε ν 

Ηαηξφο Δξγαζίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηε βεβαίσζε θαιήο θαη 

εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

Άξζξν 14ν - Εγγπήζεηο 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Άξζξν 15ν - Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 

ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 

ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 

απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα 

ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ρν 
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εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί 

απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

Άξζξν 16ν -  Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

 Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο κειέηεο. 

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο 

ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

H ακνηβή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο απαιιάζζεηαη απφ ΦΞΑ ζχκθσλα κε ηελ 

1125529/8239/989/Β0014/ΞΝΙ.1168/16.12.2008 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ 

θαη ηελ 297/08 γλσκνδφηεζε ηνπ Β΄ Ρκήκαηνο ηνπ Λ.Π.Θ. 

Νη ππεξεζίεο ηαηξνχ εξγαζίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ΔΜΞΞ δελ απαιιάζζνληαη απφ 

Φ.Ξ.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22, παξάγξ. 1, πεξίπη. ε΄ ηνπ Θψδηθα 

Φ.Ξ.Α. θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ132 ηεο Νδεγίαο 2006/112/ΔΘ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, θαζφζνλ νη εηαηξίεο απηέο δελ είλαη αλαγλσξηζκέλνη θνξείο πξσηνβάζκηαο 

πγείαο. 

Άξζξν 17ν - Επίιπζε δηαθνξώλ 

 Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

Ζ Ππληάμαζα 

 

 

Δ. Γηβάλε 

Ξ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

Θεσξήζεθε 29/06/2018 

Ζ Ξξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

 

 

Α. Γέδε 

Ρ.Δ. Γηνηθεηηθφο 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρεο επηρείξεζεο ……………..………………………………………………………, έδξα ….…………………………., 

νδφο ……………….………., αξηζκφο ………, Α.Φ.Κ. …….……………, Γ.Ν.. .……………….., ηειέθσλν 

..…………………., fax ……..………….. 

Πην πιαίζην δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζε πξνο επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο ζην Γήκν Ξαιιήλεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ. Αξηζκ. 

…………../2018 Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 44/2018 Κειέηε 

ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ, ζαο ππνβάιινπκε ηελ αθφινπζε πξνζθνξά: 

 

Α/Α 

ΕΙ∆Ο 

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

ΕΛΑΥΙΣΩΝ 

ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

1 
Ξαξνρή πεξεζηψλ Ηαηξνχ 

Δξγαζίαο 
214,68 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (πξν. Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α.  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ζπκπ. Φ.Π.Α.)  

 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά έρεη ηζρχ γηα …………. κήλεο. 

 

 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ 

 

 

 

(Ζκεξνκελία, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) 
 


