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ΠΡΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Χανίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την

ασφάλεια των εργαζομένων.

2. Το Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".

3. Το  Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και

γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις (ή

ΟΤΑ), εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85".

4. Το  Π.Δ.  17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ".

5. Το  Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας

των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)".

6. Το Εγγ. ΥΠΕΣ 69521/07 (+68916)/2008.

7. Τη  με  αρ.Πρωτ.εγκύκλιο  του  Υπ.  Εργασίας  &  Κοιν.  Ασφαλ.130297/15.7.96  :  «Εγκύκλιος

εφαρμογής ΠΔ 17/1996 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων

κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK».

8. Την ΥΑ 88555/3293/1988 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ.

και των O.T.A."

9. Την  υπ’αρ.  27166/9-2-2017  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σ.Ε.Π.Ε.) .

10. Τον  Κ.Α.  10-6117002  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Χανίων  για  το  έτος  2017,  όπου  το

διαθέσιμο ποσό είναι 7.461,10 ευρώ. 

11. την κατηγοριοποίηση του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από την παρ.1

του  άρθρου 21 του Ν.3850/2010, που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων

δίνουν τις ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία 
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από  τις  κατηγορίες  (ή  ΟΤΑ)  που  κατανέμονται  κατά  μήνα  με  κοινή  συμφωνία  εργοδότη  και

Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, το διοικητικό

προσωπικό του Δήμου ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 και το

εργατοτεχνικό  προσωπικό  του  Δήμου  ανήκει  στην  κατηγορία  B (μεσαία  επικινδυνότητα)  με

συντελεστή 0,6. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατηγορία προσωπικού   Αριθμός εργαζομένων         Συντελεστής               Ώρες ετήσιας εργασίας

1. Διοικητικό Προσωπικό              318                                       0,4                                      127,2

2. Εργατοτεχνικό Προσωπικό        185                                      0,6                                       111

3. Ορισμένου χρόνου Εργ/κό          45                                        0,6                                      27
Προσωπικό

4. Ορισμένου χρόνου                       14                                        0,4                                       6
Διοικητικό Προσωπικό

5. Ωφελούμενοι Προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας    (σύνολο 293 άτομα)
Διοικητικό Προσωπικό         155                  0,4                                      62

Εργατοτεχνικό Προσωπικό   138                 0,6                                      83     

Ο χρόνος απασχόλησης των 271 ωρών, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό του τακτικού προσωπικού,

των  υπαλλήλων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  των  υπαλλήλων  με

σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  προστίθεται  στα  2/3  των  145  ωρών  που

προκύπτουν για τους  ωφελούμενους  του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας,  ήτοι  στις  97 ώρες,

λόγω του ότι οι ανωτέρω δεν θα απασχοληθούν σε όλη τη διάρκεια της συναφθείσας σύμβασης.    

Συνεπώς, ο  χρόνος απασχόλησης των 368 ωρών είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος του γιατρού

εργασίας.  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

υγείας με ιατρό εργασίας για το 2017-2018 διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα

στη νομοθεσία, δεδομένου ότι η υφιστάμενη σύμβαση λήγει 15-7-2017. 
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Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χανίων

3. Τ.Α.Α.Δ.
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