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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας στο ∆ήµο Ηρακλείου,για ένα (1) έτος.
Ισχύουσα Νοµοθεσία
1.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/α/85) «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων» και το Π.∆ 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) «Μέτρα
για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/383 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε
µε το Π∆ 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/1989),στις επιχειρήσεις που απασχολούν
κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από πενήντα (50) εργαζόµενους ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.
2.Σύµφωνα µε την αριθ. ΚΥΑ 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β/1988) «Υγιεινή
ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου,των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ»,που
κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν 1836/1989 , η εφαρµογή των διατάξεων
επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο,τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3.Με τις διατάξεις του Π.∆ 294 / 1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης Ιατρού Εργασίας ,επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Ιατρού
Εργασίας για τις επιχειρήσεις,εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του
Ν 1568 / 85 », καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας
Καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων.
4.Με τον Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο Κώδικας νόµων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
5.Με το άρθρο 27 του Ν 4304/2015 (ΦΕΚ 234/Α/23 – 10 - 2014) µε το οποίο
αντικαταστάθηκε η παράγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν 4071 / 2012 , για
«Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά
την εργασία,σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν 3850/2010,
είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ,εφόσον ο φορέας δε διαθέτει τακτικό
προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής,συµβάσεων µίσθωσης
έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997) µε Ιατρό Εργασίας
ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παραγρ. 2δ του άρθρου
15 του Β 4281/2014) µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς
υπηρεσίες.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύµφωνα :
1.Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν 3463 / 2006 όπως
προστέθηκε η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008
σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες,οι Σύνδεσµοί τους,τα
νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατά τους δύνανται να
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αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό)
παροχή υπηρεσιών ,που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν 3316/1995
( ΦΕΚ 247 Α ) ως προς τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια , όπως αυτά
καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο
17,18 ΚΑΙ 19 του Ν.3850/2010 και άρθρα 9 και 10 του Ν 1568/85)
1. 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 στο ειδικό
βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής
διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους
κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων,
β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και
προµήθειας µέσων εξοπλισµού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της
εργασίας, της διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του
περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής
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 µε υπόδειξη αναµόρφωσης
της θέσης εργασίας.
Σελίδα 3 από 9

3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το
δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 18, Ν.3850/2010)
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό
µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης
εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του
επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν
ορίζεται από το νόµο. 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 και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του
εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της
υγείας των εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
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 υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων, 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.
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό
απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση
Εργασίας ασθένειες των εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία.
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5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους
εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει
επίπτωση στην υγεία.
6. 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.
7. Ο ιατρός εργασίας κατά την άσκηση του έργου του, έχει 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 σύµβασής του.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των
υποχρεώσεων του εργοδότη, σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις,
εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, έχει υποχρέωση
να παραπέµπει τους εργαζοµένους για συγκεκριµένες συµπληρωµατικές
ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αρµόδιες µονάδες των ασφαλιστικών οργανισµών ή του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση
και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που
προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον
εργοδότη.
9. Για κάθε εργαζόµενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό
ιατρικό φάκελλο.Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαµβάνεται στον ιατρικό
φάκελλο,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 φακέλλου και του ατοµικού βιβλιαρίου του εργαζόµενου 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 εργασίας,το βιβλιάριο
παραδίδεται στον εργαζόµενο που αφορά.
10.Απαγορεύεται η αναγραφή και η επεξεργασία στο ατοµικό βιβλιάριο
επαγγελµατικού κινδύνου του εργαζόµενου,στοιχείων ή δεδοµένων άλλων
πέραν των αποτελεσµάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις
οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά σύµφωνα µε την παρ. 9.Επιπλέον
ιατρικά δεδοµένα επιτρέπεται να συλλέγουν µε επιµέλεια του ίδιου του
εργαζόµενου προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µόνο
εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο α)για την αξιολόγηση της
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καταλληλότητάς του για µια συγκεκριµένη θέση ή εργασία β)για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων και γ)για τη θεµελίωση δικαιωµάτων του εργαζόµενου και
αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης
της υγείας του σε συνάρτηση µε τους κινδύνους,όσον αφορά την ασφάλεια και
την υγεία κατά την εργασία,κάθε εργαζόµενος,εφόσον δεν προβλέπονται άλλα
ειδικά µέτρα από τη νοµοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο µπορεί να
προσφεύγει στον ιατρό εργασίας του ∆ήµου ή σε αρµόδια µονάδα του ΕΣΥ ή
του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος σύµφωνα µε
τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονοµικές διατάξεις σχετικές µε την
προληπτική ιατρική.
2.Σε περίπτωση που από τη µονάδα του ασφαλιστικού οργανισµού ή τη
µονάδα του ΕΣΥ διαπιστωθεί ενδεχόµενο πρόβληµα της υγείας που πιθανόν
συνδέεται µε το εργασιακό περιβάλλον,ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια
Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας του ∆ήµου για όλα τα
απαραίτητα στοιχεία.
3.Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν δεν βαρύνουν τον ίδιο τον
εργαζόµενο.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της
ιατρικής της εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2.Κατ΄ εξαίρεση τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται
στονΝ.3850/2010,έχουν δικαίωµα να ασκούν :
α)Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα,οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την
άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β)Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής
εργασίας,αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
3.Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός
Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2.Στα
δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία περιλαµβάνεται
απαραίτητα βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι
εγγεγραµµένοι.Ιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της
περίπτωσης α΄ µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην
περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και
εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι
διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στη περιφέρεια
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αυτή (παράγρ. 2α του άρθρου 16 του Ν 3850/2010 όπως προστέθηκε µε την
παράγρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 3996/2011).
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την παράγρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010 καθορίζεται ο
συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης για κάθε µία από τις κατηγορίες
επιχειρήσεων,εκµεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10 του Ν
3850/2010,σε ώρες ανά εργαζόµενο.
Με την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση
απασχόλησης ιατρού εργασίας ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας
απασχόλησης δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών ετήσια για
επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από πενήντα (50) άτοµα.
Παρακάτω υπολογίζεται αναλυτικά ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού
εργασίας για τον ∆ήµο Ηρακλείου :
Ειδικότητες
εργαζοµένων

Αριθµός
εργαζοµένων

Συντελεστής
επικινδυνότητας

Ετήσιες
ώρες

Εργατοτεχνίτες που
απασχολούνται ως
µόνιµοι,αορίστου και
µε συµβάσεις

327

0,6 ( κατηγ. Β )

196

Λοιποί υπάλληλοι
ανεξάρτητα ειδικότητας,
µόνιµοι,αορίστου και
µε συµβάσεις

768

0,4 ( κατηγ. Γ )

307

Σύνολο ωρών απασχόλησης Ιατρού Εργασίας
Το ∆ιοικητικό,οικονοµικό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικό του ∆ήµου
ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και
οι ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,4
(άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 3850/2010)
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα ανήκει στη
Β κατηγορία του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου και οι ετήσιες ώρες του ιατρού
εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,6 (άρθρο 21 παρ. 2 του Ν
3850/2010).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναγγελία από τον ιατρό εργασίας και τον ∆ήµο Ηρακλείου στην
Επιθεώρηση Εργασίας της ανάθεσης καθηκόντων του ιατρού εργασίας και
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πρόγραµµα επισκέψεων ανάλογα τον αριθµό των εργαζοµένων και την
επικινδυνότητα στους κάτωθι χώρους εργασίας :
- Αµαξοστάσιο - µάντρα
- Τεχνική υπηρεσία (πρώην ∆ηµαρχείο Ν. Αλικαρνασσού)
- ∆ηµοτικά Κοιµητήρια
- ∆ηµαρχείο (Λότζια)
- ∆ηµοτικό Κτίριο Ανδρόγεω
- ∆ηµοτικές Υπηρεσίες Πλατείας ∆ασκαλογιάννη
- ∆ηµοτικά κτίρια πρώην Λαχαναγοράς
- Κτίριο Βικελαίας Βιβλιοθήκης
- ΚΕΠ Ανδρόγεω και οδού Πλαστήρα
- ΚΑΠΗ ∆ήµου
- Κτίρια Τοπικών Κοινοτήτων Βουτών,∆αφνών,Σκαλανίου,Σταυρακίων
και Βασιλειών
- ∆ηµοτικες Ενότητες Ν. Αλικαρνασσού,Τεµένους,Γοργολαίνι,Παλιανής
- Λοιπές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας
Προγραµµατισµός ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού
Ατοµικό ιατρικό φάκελλο µε βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου εργαζόµενου
Σύνταξη δελτίων καταλληλότητας εργασίας εργαζοµένων
Σύνταξη και υποβολή στο ∆ήµο εκθέσεων ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται
Ενηµέρωση-αναθεώρηση της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου του ∆ήµου
στο τοµέα ευθύνης του ιατρού.
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζόµενους του ∆ήµου Ηρακλείου
στους χώρους εργασίας συµπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραµµα επισκέψεων,
ενηµερώνοντας για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την Επιθεώρηση
Εργασίας.
EΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.Για την ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τον καθορισµό των
ελάχιστων ωρών εργασίας του λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των
εργαζοµένων στο ∆ήµο και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.
2.Το ∆ιοικητικό,Οικονοµικό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού του ∆ήµου
ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν 3850/2010 και
οι ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,4
(Άρθρο 21 του ν. 3850/2010).
3.Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι στη καθαριότητα ανήκει
στη Β κατηγορία του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου και οι ετήσιες ώρες του
ιατρού εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,6.
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4.Σύµφωνα µε τα τηρούµενα Μητρώα των Υπαλλήλων του ∆ήµου
Ηρακλείου,ο αριθµός των υπαλλήλων του ∆ήµου ανέρχεται σε 1095 άτοµα,εκ
των οποίων το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι στη καθαριότητα,
που απασχολούνται µε όλες τις συµβάσεις ανέρχεται σε 327 άτοµα και ο
αριθµός του υπόλοιπου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ανέρχεται σε 768
άτοµα.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνολική ετήσια δαπάνη Ιατρού Εργασίας 20.000 ευρώ µε ΦΠΑ
Απαλλαγή από Φ.Π.Α
Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται του Φ.Π.Α,όχι όµως οι Εταιρείες
Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

Ο Συντάκτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

∆ΕΣΠΟΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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