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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  απευθείας  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης» 
   Ο Πρόεδρος
                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα 
6.  Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
9. Τις  διατάξεις  των  Π.Δ.94/1987,  Π.Δ.  212/2006,  Π.Δ.  186/95,  Π.Δ.  399/1994,  Π.Δ. 

338/2001 και 3850/2010 σχετικά με την απασχόληση Ιατρού Εργασίας.
10. Τις  διατάξεις  του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988),  που αφορούν «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 
του  Ν.1568/85  «Υγιεινή  και  ασφάλεια  των  εργαζομένων»,  καθορίζονται  οι  ώρες 
απασχόλησης  του  τεχνικού  ασφαλείας  και  του  γιατρού  εργασίας,  καθώς  και  το 
απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.

11. Τις διατάξεις του  Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

12. Τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.
13. Το  γεγονός  ότι  όλοι  οι  εργαζόμενοι  πρέπει  να  καλύπτονται  από  τις  υπηρεσίες  του 

Γιατρού Εργασίας.  
14. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.
15. Την  υποβληθείσα  προσφορά της Ιατρού κ. Καρέλη Αργυρή 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Την  εκτέλεση  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εξασφάλιση  της  υγείας  και 
ασφάλειας των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, την κ. Καρέλη Αργυρή Ιατρό Εργασίας και 
συγκεκριμένα τις παρακάτω αρμοδιότητες
Ο  Γιατρός  Εργασίας  θα  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  γιατρός εργασίας  καταχωρεί  σε ειδικό βιβλίο.  Ο εργοδότης λαμβάνει  γνώση 
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα,  ο  Γιατρός  Εργασίας  θα  είναι  επιφορτισμένος  με  τις  παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, κατασκευής 
και  συντήρησης  εγκαταστάσεων,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  υγιεινής  και  ασφάλειας  της 
εργασίας.
β) λήψης μέτρων προστασίας,  κατά την εισαγωγή και  χρήση υλών και  προμήθειας  μέσω 
εξοπλισμού.
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γ) φυσιολογίας  και  ψυχολογίας  της  εργασίας,  εργονομίας  και  υγιεινής  της  εργασίας,  της 
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
Ο γιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 
εργασίας  τους,  μετά  την  πρόσληψή  τους  ή  την  αλλαγή  θέσης  εργασίας,  καθώς  και  σε 
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. 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,  για  την  κατοχύρωση  του  εργαζομένου  και  του 
εργοδότη.
Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης 
των ατυχημάτων και επιπλέον
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 υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας,  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.
2. Το ποσό αμοιβής του αναδόχου ορίζεται σε 1.500,00€ ετησίως που αναλύεται ως εξής: 
για  εργαζόμενους  πάνω  από  20  άτομα,  ελάχιστες  ώρες  απασχόλησης  50*  30,00€/ώρα 
=1.500,00€ όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
3. Διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού.
4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και στον  Κ.Α. 61-98-00-0002 υπάρχει 
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 
Στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2014  θα  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση. 

                                                                                                                       
                                                                                                                            

                                                                                     

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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