
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Πληροφ: Κασκαμτζής Ιωάννης 

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

Τ.Κ. : 66133 

Τηλ: 2521350615 

Email: ikask@dimosdramas.gr 

                         Δράμα 04 Σεπτεμβρίου 2017 

                          

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

για την απευθείας ανάθεση 
του Ιατρού Εργασίας  

 
 

 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. 

 επιβλέπει    την    εφαρμογή    των   μέτρων    προστασίας    της   υγείας   των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

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

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

o 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, 

o 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, 

o 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. 

 Έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων 

που οφείλονται στην εργασία. 

 Ενημερώνεται  από  τον  εργοδότη  και τους  εργαζομένους για  οποιοδήποτε παράγοντα 

στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

 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. 

 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. 

 Για κάθε  εργαζόμενο 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. 

 Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να Συνεπάγεται 

οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς  και πρέπει  να γίνεται κατά την διάρκεια των ωρών 

εργασίας τους. 

 

 

 

 



Ο Δήμος Δράμας σήμερα απασχολεί σήμερα 287 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 101 

εντάσσονται στην Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας και 186 εντάσσονται στη Γ’ Κατηγορία 

επικινδυνότητας. 

Επίσης η Υπηρεσία μας θα προβεί 23 προσλήψεις εργαζομένων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

χαρακτήρα σε Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών, οι οποίοι 

λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου εργασίας τους πρέπει να ενταχθούν στην Β’ κατηγορία 

επικινδυνότητας. 

Συνεπώς: 

 Για την κατηγορία Β’ ο αριθμός των εργαζομένων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,6 

προκειμένου να υπολογίσουμε τις ώρες του Γιατρού Εργασίας, δηλαδή: 101+23 X 0,6 = 

74,4 ώρες ετησίως (74,4/12=6,2 ώρες μηνιαίως). 

 Για την κατηγορία Γ’ ο αριθμός των εργαζομένων πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 

προκειμένου να υπολογίσουμε τις ώρες του Γιατρού Εργασίας, δηλαδή: 186 X 0,4 = 74,4 

ώρες ετησίως (74,4/12=6,20 ώρες μηνιαίως). 

 

Άρα σε σύνολο 74,4(Β)+74,4(Γ)=148,8 ώρες ετησίως για τον Γιατρό Εργασίας και για τις δύο 

κατηγορίες. 

 Η  παροχή  των  υπηρεσιών  που προαναφέρθηκαν θα  πραγματοποιείται στο χώρο 

εργασίας των εργαζομένων κατά  τακτά χρονικά: 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΩΡΕΣ/ 
ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΕΣ) 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 

35,8 Την τελευταία εργάσιμη 
Παρασκευή κάθε μήνα 
10:00-12:30 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 

7,8 Την 1η εργάσιμη Τρίτη των 
μηνών Μαρτίου – Ιουνίου – 
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου  
10:00-12:30 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (ΥΠ. 
ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ) 

3,4 Την 1η εργάσιμη Δευτέρα 
των μηνών Απριλίου – 
Αυγούστου 10:00-13:00 

Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 4 Την 1η εργάσιμη Τετάρτη 
κάθε Ιουλίου  
10:00-12:00 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 
(ΟΠ. ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) 

1,2 Την 1η εργάσιμη Πέμπτη 
κάθε Ιουλίου  



10:00-13:00 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

10 Την 1η εργάσιμη Δευτέρα 
των μηνών Ιανουαρίου – 
Μαΐου 10:00-12:30 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΔΗΜ. 
ΠΑΡΚΙΓΚ) 

1,6 Την 1η εργάσιμη 
Παρασκευή κάθε Ιουλίου  
10:00-13:00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ) 

2 Την 1η εργάσιμη Δευτέρα 
των μηνών Φεβρουαρίου – 
Οκτωβρίου 10:00-12:30 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (ΥΠ. ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ) 

0,8 Την 1η εργάσιμη Τετάρτη 
των μηνών Μαρτίου – 
Ιουνίου – Σεπτεμβρίου – 
Δεκεμβρίου 10:00-13:00 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 56,2 Την τελευταία εργάσιμη 
Δευτέρα και Πέμπτη κάθε 
μήνα 09:00-11:00 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
(HOT SPOT)-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 

26 Εβδομαδιαίως κάθε 
Τετάρτη 11:00-11:30 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 148,8  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 
 
 

Ευανθία Λουκίδου 


