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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

        Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Γιατρού Εργασίας σε άτομα 

εκτός της επιχείρησης  ή της σύναψης σύμβασης με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 

Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των 

προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου να διαθέτει Τεχνικούς 

Ασφαλείας και Γιατρούς Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010. 

 

Σχετική νομοθεσία 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84
Α
 /10) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διατάξεων με βάση τις οποίες υποχρεούται να χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας να συνάπτει σύμβαση με άτομα εκτός επιχείρησης ή με Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του  ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234
Α
 /2014) διασαφηνίζεται ότι είναι 

δυνατή από τους Ο.Τ.Α., εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση 

της ανάγκης αυτής,  η  σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με γιατρό εργασίας 

(της παρ.2δ του άρθρου 15 του ν.4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν 

συναφείς υπηρεσίες.   

 

Επίσης με το ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84
Α
 /10) και ΠΝΠ της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68

Α
΄) η οποία 

κύρωθηκε με το ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83
Α
) καθώς καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του  Γιατρού 

Εργασίας,  τα προσόντα του και το επίπεδο γνώσεων που πρέπει να έχουν.  

Στο Δήμο μας προβλέπεται να απασχοληθούν εντός του προσεχούς έτους τετρακόσια 

ενενήντα   (490) άτομα. Αναλυτικά ως προς τις κατηγορίες επικινδυνότητας,  περίπου διακόσιοι 

ενενήντα δύο  (292) υπάλληλοι κατηγορίας Β΄ κατηγορίας και περίπου εκατόν ενενήντα οκτώ 

(198) υπάλληλοι κατηγορίας Γ΄.  

Οπότε οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ετησίως του Γιατρού Εργασίας είναι 

 (292 Χ 0,6)+(198 Χ 0,4)=175,2+79,2=254,4 ώρες. 

 

Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) 

Υπηρεσία Πρασίνου  και Τεχνική Υπηρεσία (Αγ. Ιωάννου 9) 

Υπηρεσία Καθαριότητας (Αλ. Παναγούλη  & Επαμεινώνδα) 

Υπηρεσία ΚΕΠ (Λ. Μεσογείων 419) 

Υπηρεσία Δημοτικού Κοιμητηρίου (Νεαπόλεως 87) 

Υπηρεσία Δόμησης και Υπηρεσία Πρόνοιας (Λ. Μεσογείων 372) 

Υπηρεσία Δήμου (ΚΑΠΗ) (1
ο
 ΚΑΠΗ Γούναρη 30 και 2

Ο
 ΚΑΠΗ Μπουμπουλίνας  15) 

Υπηρεσία Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία) (Χειμάρας 13) 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Σπάρτης 1) 

 

 



Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Γιατρός Εργασίας θα αφορούν όλους τους ανωτέρω 

χώρους εργασίας και το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων ο οποίος τυχόν να διαφοροποιηθεί κατά 

τη διάρκεια του έτους λόγω νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων.  Στις υπηρεσίες του Ιατρού 

Εργασίας περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στα άρθρα 17, 18, 19 και 20 

του ν. 3850/2010 όπως περιοδικός ιατρικός έλεγχος  των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού 

αρχείου προσωπικού, εκτίμηση καταλληλότητας εργαζομένων για συγκεκριμένη εργασία  από 

πλευράς υγείας, εφαρμογή μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, εκπαίδευση και 

ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική 

υγεία των εργαζομένων κ.λπ. 

 

 Το άτομο εκτός της επιχείρησης ή η  ΕΞΥΠΠ εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες 

υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας που θα παρέχει σε ετήσια βάση οφείλει να διεκπεραιώνει τις 

απαιτούμενες διαδικασίες με την επιθεώρηση εργασίας ήτοι: 

 Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Γιατρού  

 Πρόγραμμα απασχόλησης  Γιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις και τους χώρους 

εργασίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

 Βιβλία που εκ του Νόμου απαιτούνται για όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου 

 Οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτηθεί 

 

Επιπρόσθετα εάν ο ιατρός εργασίας είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΟΠΠΥ δύναται να 

εκτελεί συνταγογράφηση στους εργαζόμενους του Δήμου, άνευ αμοιβής. 

 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό   10.176,00 € και θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τον Κ.Α. 10.6117.03 με το ποσό των 

400,00€ και τον προϋπολογισμό του 2021 σε αντίστοιχο κωδικό με το ποσό των 9.776,00€ . 
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