
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                        Ηράκλειο 5/11/2020 
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:     115/20 
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600             

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει την: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 
αιτείται :-Να εγκριθεί  η ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συνολικού ποσού 6.190,08€    σε 
βάρος του: ΚΑ 15-6117.001 με τίτλο: «Ελεύθεροι Επαγγελματίες με σύμβαση έργου μη 
εξαρτημένης εργασίας» του προϋπολογισμού έτους 2020 ,2021 και 2022 

ποσού 208,00€+ 49,92€ ΦΠΑ = 257,92€ για το  έτος 2020 ( 1 μήνας) ,  
ποσού 2.496,00€+ 599,04€ ΦΠΑ = 3.095,04€  για το  έτος 2021 ( 12 μήνες), 
ποσού 2.288,00€+ 549,12€ ΦΠΑ = 2.837,12€  για το  έτος 2022( 11 μήνες) 

 συνολικού ποσού 6.190,08€    

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ-cpv 85121000-3 ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ ΠΟΣΟΤ ΔΑΠΑΝΗ € 
 

1. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους εργαζόμενους του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ διάρκειας ενός μήνα 

208,00 24 μήνες 4.992,00 

                           ΣΥΝΟΛΟ :   4.992,00 

                            Φ.Π.Α.  24% :1.198,08 

                   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  :6.190,08             
      

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 

1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας :  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

6) Την 943/19  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής 

στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

Ι. Χρόνος απασχόλησης Ιατρού εργασίας  

Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε 
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως (παρ. 2 
αρθρ. 21 Ν.3850/2010) 

Ο συνολικός μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού. 

Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ. 10 του Ν 3850/2010 καθορίζονται 
συντελεστές από την παρ. 1 του άρθρου 21 του που πολλαπλασιάζονται με τον 
αριθμό των εργαζομένων και δίνουν τις ώρες εργασίας του γιατρού εργασίας. 



Όλο το  προσωπικό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκει στην 
κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Κατηγορία Προσωπικού 
Αριθμός 
Εργαζομένων  

Συντελεστής Ώρες ετήσιας εργασίας 

Διοικητικό προσωπικό μόνιμο-αορίστου  90 0,4 36,00 

Προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ , 
συμβασιούχοι για 11 μήνες 

81*(11/12 μήνες) 0,4 29,70 

Προσωπικό συμβασιούχοι για 11 μήνες  72*(11/12 μήνες) 0,4 26,40 

Προσωπικό, που υπηρετούν με 
δικαστικές αποφάσεις 

16 0,4 6,40 

Προσωπικό, καθεστώς ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  
για 11 μήνες 

31*(11/12 μήνες) 0,4 11,37 

ΣΥΝΟΛΟ  -109,87- ώρες. 

 

Κάλυψη  με υπηρεσίες ΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για 
την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Γ΄ ΩΡΕΣ Ι.Ε.: 109,87 ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ. 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά.  

Επομένως ο χρόνος απασχόλησης των -109,87- ωρών του Ιατρού εργασίας είναι ο 
μέγιστος και κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων και των ωρών ανά 
εργαζόμενο. 

Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον 
αριθμό των εργαζομένων λόγω κινητικότητας κ.λ.π. θα υπάρχει έγγραφη 
ενημέρωση. 

To υπάρχων προσωπικό συμβασιούχων όπως και το προσωπικό σε καθεστώς 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, οι οποίοι έχουν συμβάσεις πού λήγουν, για την επόμενη χρονιά εκτιμάτε ότι 

θα προσληφθεί ανάλογο προσωπικό.  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις 

υπηρεσίες του για όλο το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που εργάζεται.  

2. Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για την σύναψη σύμβασης 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποχρέωση 
χρησιμοποίησης υπηρεσιών του γιατρού εργασίας δύναται να επιλέξει μεταξύ της 
ανάθεσης των καθηκόντων σε εργαζόμενους στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σε άτομα εκτός 
του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του άρθ. 23 του Ν. 3850/2010. 

Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών ( άρθρο 9 
παρ.1 και 2 Ν. 3850/2010). 

3. Τόπος και πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών 

 

Η παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού εργασίας θα γίνεται στα πλαίσια των 
επισκέψεων του γιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (αναφέρονται 
παρακάτω). 
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο γιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που θα οριστεί 
σε κάθε εγκατάσταση. 
Πρόγραμμα εργασίας: Αναγγελία από τον Ιατρό εργασίας και το ΔΟΠΑΦΜΑΗ  στην 



επιθεώρηση εργασίας την ανάθεση των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας και 
πρόγραμμα επισκέψεων ανάλογα των αριθμό των εργαζομένων και την 
επικινδυνότητα στους χώρους εργασίας. 
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του ΔΟΠΑΦΜΑΗ στις 
εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, συμπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραμμα 
επισκέψεων ενημερώνοντας για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την επιθεώρηση 
εργασίας. 
Τα κτίρια και οι υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ βρίσκονται εντός του δήμου Ηρακλείου και 

ειδικότερα: 

1 Α΄ ΚΕ.Π.Α 
Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 45 -     

ΑΝΑΛΗΨΗ 
2810- 227164 

2 Β΄ ΚΕ.Π.Α 
ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ - 

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 
2810-235540 

3 Γ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - 

ΔΕΙΛΙΝΑ 
2810-251365 

4 Δ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

61 - ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 
2810-230925 

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 2810-543957 

6 ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 - ΤΑΛΩΣ 2810-257310 

7 Ζ΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 - ΠΟΡΟΣ 2810-221135 

8 Η΄ ΚΕ.Π.Α 
ΟΛΥΜΠΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ - 

ΠΑΤΕΛΛΕΣ 
2810-235306 

9 Ι΄ ΚΕ.Π.Α ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ 2810-254557 

10 ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 - ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΣΙΝΑΝΗ 
2810-234014 

11 ΙΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ - 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
2810-361270 

12 ΙΑ΄ ΚΕ.Π.Α ΣΟΛΩΝΟΣ 23 - ΦΟΡΤΕΤΣΑ 2810-328058 

13 Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ ΚΕ.Π.Α ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2810-232471 

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΒ ΚΕ.Π.Α ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2810-323403 

15 Κ΄ ΚΕΠΑ 
ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 - 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 
2810-361026 

16 ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΚΕ.Π.Α 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2810-274177 

17 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ΄ ΚΕ.Π.Α ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36 2810-240168 

18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2810-873000 

19 ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 2810-861286 



20 ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ 2810-791499 

21 ΔΑΦΝΕΣ ΚΕ.Π.Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΩΝ 2810-791110 

22 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4-

ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ 
2810300100 

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 

4. Αρμοδιότητες ιατρού εργασίας 

Οι αρμοδιότητες του Ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του 
Ν.3850/2010. 
Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη (πρόεδρο του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ) τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, ενώ επίσης ο ιατρός 
εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Ο Ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (του 
ΔΟΠΑΦΜΑΗ), 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 του Ν.3850/2010. 
Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται 
σε αυτό το βιβλίο. (παρ.1 άρθρο 17 Ν.3850/2010) 
Ειδικότερα ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

 σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, 

λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας 
μέσων εξοπλισμού, 

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, 

οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

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. 
(παρ.2 άρθρο 17 Ν.3850/2010) 

συντάσσει μελέτη που αφορά τους εμβολιασμούς εργαζομένων σύμφωνα με το 
νόμο ΦΕΚ 1503/2006. 
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του ιατρού 
εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από 
τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. (παρ.4 άρθρο 20 Ν.3850/2010). 
Ο Ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. (παρ.3 άρθρο 17 
Ν.3850/2010). 
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 ΕΎ.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 
(παρ.1 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Ο Ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. 

Για το σκοπό αυτό: 

> επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε 
παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και 
επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

> επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων 
προστασίας, 

> ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την 
πρόληψη των ασθενειών αυτών, 

> επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους 
κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους 
τρόπους πρόληψής τους, 

> παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας 
νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων (παρ.2 
άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

> Διενεργεί εμβολιασμούς αν παραστεί ανάγκη. 
Ο Ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
(παρ. 3 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία καθώς και εργατικά 
ατυχήματα. (παρ.4 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση 
στην υγεία. (παρ.5 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
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. (παρ.6 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Ο Ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία 
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον 
εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.7 άρθρο 18 και παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010). 
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. (παρ. 8 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 



Για κάθε εργαζόμενο ο Ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό 
φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό 
βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των 
ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται 
σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του 
ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου 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 σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που 
αφορά (παρ. 9 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 
κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των 
αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός 
υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9. 
Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 
εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό 
είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια 
συγκεκριμένη θέση ή εργασία β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του 
εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. (παρ. 10 άρθρο 18 
Ν.3850/2010). 
Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της 
παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α') αντίστοιχα. Σε περίπτωση 
πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 
(παρ.11 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την 
τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή 
και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και επιμέλεια του εργαζόμενου, 
την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 11 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
 

5. Προσόντα Ιατρού εργασίας 

Όσον αφορά τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας αυτά καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 
3996/11 (ΦΕΚ 170/Α'/2011), δηλαδή αναλυτικά: 

1. Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16 
Ν.3850/2010) (θα πρέπει να προσκομίσει τίτλο ειδικότητας και πιστοποίηση από τον ιατρικό 
σύλλογο. Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός με ποινή αποκλεισμού). 

2. Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 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 της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης 
ειδικότητας. (παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010) 

3. α) 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 απαραιτήτως 
βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. β) Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος 
σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή 



του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για 
την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που 
αφορά σε αυτόν. 
γ) 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 στην περιφέρεια αυτή. 
(παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του 
Ν.3996/2011) (θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι 
μπορούν να εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και την αναφερόμενη 
βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου. Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός με 
ποινή αποκλεισμού). 
 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 

1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 

εργασίας του, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 

περιοδικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της 

επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 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 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 εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους 

υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την 

κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη. 

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 

εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης των παραλήψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασία 

  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, 

ενημερώνει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους,  καθώς και για 

τους τρόπους πρόληψης. 

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. Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

4. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 



5. Πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους 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 στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του 

εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για 

συγκεκριμένες συμπληρωματικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει 

γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που 

προκύπτουν βαρύνουν τον εργοδότη. 

8. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα 

αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων κάθε φορά που ο 

εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του 

φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου 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 

σχέσης εργασίας το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. 

9. Απαγορεύεται η αναγραφή και 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. 

Επί πλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 

εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο εργασίας μόνο εφόσον είναι 

απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας 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 εργαζομένου και 

αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997. 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, πρέπει να 

διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε 

ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις 

επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη 

διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους 

μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση. 



Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 

μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 

καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και  στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η 

επιχείρηση. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε ιατρού εργασίας με το 

χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων 

υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο 

δίμηνο κάθε έτους. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου 

έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα ιατρού 

εργασίας. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό 

απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 

κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σχετική σύμβαση. 

Διάρκεια  παροχής υπηρεσιών –εκτέλεσης της σύμβασης  
Η διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης, παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών  ορίζεται σε 

ΔΥΟ   (2) έτη  από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες ΕΞΥΠΠ) εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, 

η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν.2513/1997 Α΄ 139), 

εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω 

Συμφωνίας. 

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους 

στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή, δεν 

επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε 

νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο, στην περίπτωση 

δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και 

εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή 

στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των 

προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. 



Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών 

φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να 

υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο 

μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο 

πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 

εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 

Υποχρεώσεις Εργοδότη 

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 42 του Ν.3850. Οι παραπάνω 

υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των στελεχών του Ιατρού σε όλες 

τις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί 

στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο 

που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα 

γίνονται σχετικές υποδείξεις. 

Λοιπά στοιχεία -Απαιτήσεις 

 

 Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να 

πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 του 

Ν.3850/2010.  

Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών 

εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ και η 

κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. 

 

Εγκαταστάσεις  - τόπος παροχής επηρειών ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Όλες οι υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (εντός Δήμου Ηρακλείου)   

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Υπογραφή 
   

Ημερομηνία 
   


