ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
(ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας
στην Εργασία

ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την …………………………... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Αφενός μεν, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών με Α.Ρ.Μ.Α.Ε 47829/06/Β/00/2, με Α.Φ.Μ. 090000045, ΔΟΥ ΦΑΕ
Αθηνών, εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κ. E.
ΚΟΥΜΙΩΤΟΥ, Αναπλ. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία (ΔΥΑΕ), και αποκαλείται στη συνέχεια του παρόντος για συντομία
«ΔΕΗ» και
Αφετέρου ο ……………………………………………… του ………………………….., Ιατρός (τηλ.
…………………………….), Α.Μ. ΤΣΑΥ …………………., κάτοικος …………………., κάτοχος του
υπ’αριθ. ………………………. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.
………………………. ΔΟΥ ………………………., αποκαλούμενος εφεξής «ΙΑΤΡΟΣ»,
Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
1. Αντικείμενο Σύμβασης
Η ΔΕΗ, στo πλαίσιο της υποχρέωσής της που απορρέει από τις διατάξεις της
κείμενης Νομοθεσίας (Νόμος 3850/10), όπως αυτή ισχύει για τη λήψη μέτρων
για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία, αναθέτει με
την παρούσα Σύμβαση στον Ιατρό και ο τελευταίος αναλαμβάνει το έργο που
συνίσταται στην: «Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από ιατρικής
πλευράς στους εργασιακούς χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ που
εδρεύουν
εντός
των
γεωγραφικών
ορίων
των
Νομών
………………………………….».
Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, ο Ιατρός θα συνεργάζεται με τα αρμόδια
στελέχη και τους μισθωτούς της ΔΥΑΕ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
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2. Περιγραφή Εργασιών – Στάδια του έργου
Η σταδιακή υλοποίηση του έργου που ανατίθεται στον Ιατρό και αφορά στην
εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από ιατρικής πλευράς στους
εργασιακούς χώρους του Ομίλου ΔΕΗ, περιγράφεται παρακάτω ως εξής:
1. Σύνταξη έκθεσης με αναλυτική απεικόνιση του αναγκαίου σχεδιασμού,
προγραμματισμού και τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας σε ό,τι
αφορά την προστασία της υγείας των εργαζομένων.
2. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του περιβαλλοντικού ελέγχου των συνθηκών
εργασίας και κατάρτιση σχετικού πορίσματος.
3. Οργάνωση και επίβλεψη της υπηρεσίας παροχής Πρώτων Βοηθειών.
4. Καταγραφή του ιατρικού ιστορικού των εργαζομένων.
5. Παραπομπή των εργαζομένων σε Ιατρικό Προληπτικό Έλεγχο.
6. Συντονισμό της εφαρμογής «Ιπποκράτης» σε σχέση με τα αποτελέσματα
του Ιατρικού Προληπτικού Ελέγχου.
7. Αναγραφή στο βιβλίο «Παρατηρήσεων & Υποδείξεων» που προβλέπει ο Ν.
3850/10.
8. Κατάρτιση :
8.1
Ατομικών Φακέλων Υγείας.
8.2
Βιβλιαρίων Επαγγελματικού Κινδύνου.
8.3
Βεβαιώσεων καταλληλότητας για εργασία.
8.4
Έκθεσης με παροχή συμβουλών και υποδείξεων για τα θέματα υγείας
στο χώρο εργασίας.
9. Αποστολή ετήσιου απολογιστικού δελτίου Ι.Ε.
3. Εκτέλεση Σύμβασης – Διάρκεια
1. Στην εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβάνεται, πλην των ανωτέρω, και η
συμμετοχή του Ιατρού σε συσκέψεις και συζητήσεις, η παροχή γνώμης
προφορικώς ή εγγράφως κατά τα επιμέρους στάδια του έργου, η
ενημέρωση του προσωπικού και η σύνταξη των αναγκαίων εγγράφων,
εκθέσεων και πορισμάτων, εισηγήσεων, σχεδίων αποφάσεων κ.λ.π. για τη
διεκπεραίωση του όλου έργου, ενεργώντας είτε μόνος, είτε σε συνεργασία
με τις ενδιαφερόμενες Μονάδες, είτε σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς και σε κάθε περίπτωση με τον Τομέα Ιατρικής της Εργασίας της
ΔΥΑΕ.
2. Ο Ιατρός αναλαμβάνει να κάνει έναρξη της εκτέλεσης του έργου στις
………………... Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12)
μήνες και λήγει αυτοδίκαια με την παράδοση του έργου και πάντως στις
……………….. το αργότερο. Δύναται όμως ελεύθερα να καταγγελθεί νωρίτερα
από τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης, με την
προϋπόθεση ότι η καταγγελία αυτή θα είναι αιτιολογημένη και θα γίνεται
προ 30 ημερών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της λήξης της
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Σύμβασης, λύεται αυτοδίκαια και η παρούσα Σύμβαση. Σιωπηρή παράταση
της σύμβασης αποκλείεται.
3. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και ο εξοπλισμός διατίθενται από τη ΔΕΗ,
υποχρεούται δε ο Ιατρός να παραλάβει ενυπόγραφα τον εξοπλισμό που θα
του παραχωρηθεί και να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οποιοδήποτε υλικό,
εργαλείο, σκεύος, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του
διατεθεί από τη ΔΕΗ για την εκτέλεση του έργου, καθώς και να το
επιστρέψει ενυπόγραφα στη ΔΕΗ πριν την εκκαθάριση της παρούσας
σύμβασης.
4. Η ΔΕΗ δεν φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, για τυχόν ζημίες που θα
προκύψουν σε βάρος του Ιατρού κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και
ειδικότερα ζημίες υλικές, σωματικές βλάβες και τραυματισμό ή/και θάνατο
τρίτων.
5. Ο Ιατρός, μολονότι ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και χωρίς να
συνδέεται με εξάρτηση από τη ΔΕΗ, υποχρεούται να επισκέπτεται τις
Υπηρεσίες του Ομίλου ΔΕΗ που έχουν σχέση με τη φύση και την εκτέλεση
του Έργου εντός του ωραρίου λειτουργίας τους και σε συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες βάσει Προγράμματος που θα κανονιστεί από τη ΔΥΑΕ για
να υποβληθεί κατά το νόμο στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. Θα παραμένει σ’ αυτές για
όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου (συγκέντρωση
στοιχείων, συνεργασίες, ενημέρωση αρμοδίων κ.λ.π.). Ο ελάχιστος χρόνος
παρουσίας του στις υπηρεσιακές μονάδες της αρμοδιότητάς του σε ετήσια
βάση και η δραστηριότητά του θα είναι τουλάχιστον όπως ορίζει η κείμενη
Νομοθεσία (Ν. 3850/10, άρθρο 21), ώστε να παρέχει υπηρεσίες δυνάμει
της παρούσας Σύμβασης.
6. Η ΔΕΗ δικαιούται καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος να επιβλέπει
δια των αρμοδίων οργάνων της την πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης.
7. Η ΔΕΗ, βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα ορίσει την
Υπηρεσιακή Μονάδα, η οποία θα αποτελέσει την έδρα του Ιατρού και θα
του παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη.
4. Τρόπος πληρωμής
1. Η συνολική αμοιβή του Ιατρού για την εκτέλεση του ως άνω έργου
καθορίζεται στο ποσό των ……………………………………………………….. ευρώ (€
……………..,00) και θα καταβληθεί με την παράδοση αυτού ή θα
καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα με βάση το χρόνο απασχόλησής του
(βάσει Προγράμματος), με την προσκόμιση από τον Ιατρό της νόμιμης
απόδειξης λήψης της αμοιβής του (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). Στα πιο
πάνω ποσά θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος ειδικός φόρος ελεύθερων
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επαγγελμάτων, ο οποίος θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τη ΔΕΗ
και θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ πλέον
χαρτοσήμου 3,6% επί του ανωτέρω ποσού παρακράτησης.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ιατρός οφείλει να αποστείλει
προς έγκριση στον Τομέα Ιατρικής της Εργασίας της ΔΥΑΕ Πρόγραμμα
Επισκέψεών του στις μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του. Στο τέλος κάθε μήνα και προκειμένου να πληρωθεί, θα
πρέπει να αποστείλει Κατάσταση Παρουσίας του, εγκεκριμένη από την
αρμόδια ιεραρχία των μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ που επισκέφτηκε, καθώς
και τα λοιπά παραστατικά πληρωμής του. Η ΔΥΑΕ σε συνεργασία με την
υπηρεσιακή μονάδα που θεωρείται έδρα του Ιατρού θα καθορίσουν
λεπτομερώς τις διαδικασίες για την αμοιβή του (κατάθεση πρωτότυπων
παραστατικών κ.λ.π.).
3. Για τις μετακινήσεις ισχύουν τα εξής :
• Για μετακινήσεις από την έδρα του Ιατρού και εφόσον η ΔΕΗ δεν
διαθέτει όχημα μεταφοράς προσωπικού, ο Ιατρός δικαιούται
χιλιομετρική αποζημίωση 0,2 €/ km.
• Σε περίπτωση διανυκτέρευσης και μετά από σχετική έγκριση της ΔΥΑΕ, ο
Ιατρός δικαιούται ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας 80€/ημέρα.
• Για μετακινήσεις σε νησιά, η εκτός έδρας αποζημίωση θα εξαρτάται από
τα δρομολόγια των πλοίων.
4. Συμφωνείται ρητά ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι αμετάβλητη και ο
Ιατρός παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή
αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους των
άρθρων 178, 179, 388 Α.Κ., και δοθέντος ότι θεωρεί ως ενδεχόμενο τον
κίνδυνο μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και τον αποδέχεται.
5. Με συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, δύναται ο Ιατρός να
παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους για λογαριασμό της ΕΞΥΠΠ ΔΕΗ. Το τίμημα
για τις υπηρεσίες αυτές θα είναι ανάλογο της αμοιβής που θα λαμβάνει για
τις υπηρεσίες του για λογαριασμό της ΕΣΥΠΠ ΔΕΗ.
6. Το τίμημα θεωρείται εύλογο και δίκαιο από αμφότερους τους
συμβαλλόμενους και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής.
Διευκρινίζεται ότι η ως άνω αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό με την έννοια
της παροχής μισθωτών υπηρεσιών, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και τις
κείμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και δεν θεμελιώνει απαιτήσεις ή
αξιώσεις για αποζημιώσεις, επιδόματα και ασφαλιστικές εισφορές. Ο Ιατρός
εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα, που αποτελείται από την
καθαρή αμοιβή του για το έργο, όσο και από τις τυχόν δαπάνες και λοιπές
συναφείς παροχές αυτού, ουδεμίας άλλης αμοιβής ή οποιασδήποτε φύσεως
παροχή ή αποζημίωση δικαιούται από τη ΔΕΗ, συνομολογείται δε από
κοινού, ρητά, και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι, μέσα στην κατά τα
ανωτέρω συμφωνημένη αμοιβή, συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε

Σελίδα 4 από 6

Α ραχ ώβ ης 3 2 1 0 6 81 Α θήν α, Τ ηλ . : 2 10 3 8 95 50 0 F A X: 2 1 0 3 81 9 36 6

ww w. d ei . gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
(ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

αποζημίωση, παροχή ή αμοιβή που προβλέπεται ή ήθελε προβλεφθεί από
οποιαδήποτε νόμιμη ρύθμιση τακτική ή έκτακτη, παρούσα ή μελλοντική, σε
χρήμα ή σε είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (δώρα εορτών ή αποδοχές
αδείας, επίδομα αδείας κ.λ.π.) πλην της περίπτωσης αποζημίωσής του για
εκτός έδρας μετακίνηση, εάν τυχόν αυτή απαιτηθεί.
5. Γενικοί ΄Οροι
1. Ο Ιατρός έχει την υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό
απόρρητο.
2. Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η σχέση του Ιατρού
με τη ΔΕΗ διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύμβαση και σε καμιά
περίπτωση δεν συνιστά σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τη ΔΕΗ,
ότι ο Ιατρός δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση προσωπικό κατά την έννοια
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) ή του Νόμου
με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ο δε χρόνος εκτέλεσης του έργου σε καμιά
περίπτωση δε λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στη ΔΕΗ.
3. Ρητά συμφωνείται ότι, οποιεσδήποτε διαφορές που ενδέχεται να
ανακύψουν μεταξύ του Ιατρού και της ΔΕΗ εκ της παρούσας σύμβασης, θα
επιλύονται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.
4. Ο Ιατρός έχει την υποχρέωση, πέρα από την εκτέλεση του ανατεθέντος σε
αυτόν έργου, και στην προσήκουσα και χωρίς ελαττώματα εκτέλεσή του,
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση.
5. Ο Ιατρός δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση του
έργου, τυχόν δε σχετική ενέργειά του αποτελεί σπουδαίο λόγο λύσης της
παρούσας Σύμβασης.
6. Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να εγκρίνει και να παραλαμβάνει το έργο ή τα
στάδια αυτού κατά τα συμφωνηθέντα και να καταβάλλει στον Ιατρό την
αντίστοιχη αμοιβή του.
7. Όλες οι αναφορές και τα λοιπά έγγραφα (περιλαμβανομένων και αυτών σε
ηλεκτρονική μορφή), που υποβάλλονται σε εκτέλεση της παρούσας από τον
Ιατρό, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ.
8. Επειδή, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η ΔΕΗ θα
χρειαστεί να αποκαλύψει ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες στον Ιατρό,
αυτός υποχρεούται να τηρεί τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές.
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9. Ο συμβαλλόμενος οφείλει να επιδεικνύει τον προσήκοντα σεβασμό στους
εργαζόμενους και τα στελέχη της ιεραρχίας της ΔΕΗ.
10.Η ΔΕΗ δικαιούται να καταγγείλει, αμέσως και αζημίως γιαυτήν, την
παρούσα σύμβαση σε περίπτωση παράβασης από τον Ιατρό οποιουδήποτε
όρου αυτής, με έγγραφη ανακοίνωσή της προς αυτόν. Ο δε Ιατρός
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν
θα υποστεί η ΔΕΗ από την παραπάνω καταγγελία της σύμβασης. Επίσης, σε
περίπτωση που αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες επιβάλουν στη ΔΕΗ πρόστιμο
για παραλείψεις για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ιατρός
Εργασίας, όπως η μη τήρηση του εγκεκριμένου από το ΚΕΠΕΚ
προγράμματος, η ΔΕΗ μετακυλύει το ποσό του προστίμου στον Ιατρό.
11.Όλα τα πιο πάνω δήλωσαν, αποδέχτηκαν και συμφώνησαν οι
συμβαλλόμενοι και για τη βεβαίωση αυτών συντάχθηκε το παρόν
Συμφωνητικό σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν, αφού
αναγνώστηκαν από τους συμβαλλόμενους, κάθε ένας από τους οποίους
έλαβε από ένα πρωτότυπο, ενώ αντίγραφο αυτού θα κοινοποιηθεί από τη
ΔΕΗ στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 9 του Ν. 3850/10.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΙΑΤΡΟΣ

Συνημμένα:
- Δύο (2) υποδείγματα
ετήσιου απολογιστικού δελτίου Ι.Ε.

Για τη ΔΕΗ Α.Ε.

Ε. ΚΟΥΜΙΩΤΟΥ
Διευθύντρια Διεύθυνσης
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Κοινοποιήσεις:
-

ΓΔ/ΑΝΠΟ
ΔΑΝΠΟ
ΔΥΑΕ/Β. Δ/ντή Ι
ΔΥΑΕ/ΤΙΕ
ΔΥΑΕ/ΤΔΟ & ΠΣΕΑ
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