
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την με αριθ. 5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται 
ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Κυριάκου Ιφιγένεια
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Αβέρης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε  ο  κ.  Σαραφίδης  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Ορμύλιας,  ο  κ.  Θεολόγης 
Νικόλαος,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Γαλάτιστας  και  ο  κ.  Βαγιωνάς  Κων/νος,  Πρόεδρος  Τ.Κ. 
Ολύνθου.

Αριθμός  θέματος:   13ο 
κατεπείγον

Έγκριση  μίας  θέσης  με  σύμβαση  έργου  για  πρόσληψη 
Ιατρού Εργασίας

Αριθμός Απόφασης : 106

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
13ο έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα 
συζήτηση του θέματος, τόνισε τα εξής :« σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 η  ανάθεση καθηκόντων 
Τεχνικού  Ασφαλείας  και  Ιατρού  Εργασίας  είναι  υποχρεωτική  για  όλες  τις  επιχειρήσεις  που 
απασχολούν πάνω από 50 άτομα (ανάθεση Τεχνικού Ασφαλείας απαιτείται σε όλες τις επιχειρήσεις 
που απασχολούν έστω και ένα άτομο).
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Οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν και τους φορείς του Δημόσιου τομέα, τους ΟΤΑ, τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κλπ σύμφωνα την Κ.Υ.Α. 88555/3293/88, άρθρο 1 και 2.

Άρθρο 1
«Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”  
και στο Δηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  
µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις των επόµενων άρθρων»

Άρθρο 2
«Όπου στο Ν. 1568/1985 αναφέρεται ο όρος “επιχείρηση” ή “εργοδότης” νοείται για την εφαρµογή του  
παρόντος “Υπουργείο, Περιφέρεια, Νοµαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωµένη Δηµόσια Υπηρεσία,  
Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”».

Και για τον Δήμο μας λοιπόν, τίθενται πλέον επιτακτικά τα ζητήματα αυτά, αφενός για την 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αφετέρου γιατί  οφείλει όχι μόνο να 
είναι σύννομος, αλλά αυτό πρέπει και να γίνεται γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους (εργαζόμενους, 
πολίτες). 

Η ανάθεση λοιπόν καθηκόντων Ιατρού Εργασίας όπως και η εκπόνηση της μελέτης Γραπτής 
Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι απαραίτητα βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσει 
κάθε  επιχείρηση  /  φορέας  έγκαιρα,  καθώς  εκτός  από  την  παράβαση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας, 
γνωρίζουμε  όλοι  πόσο επώδυνες  είναι  οι  επιπτώσεις  ενός  πιθανού  ατυχήματος  σε  εργαζόμενο  του 
Δήμου,  τόσο  για  την  εικόνα  του  στους  πολίτες  όσο  και  για  οικονομικούς  και  ηθικούς  λόγους. 

Προτείνουμε λοιπόν την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου Ιατρού 
Εργασίας, ώστε να είμαστε σύννομοι και πλήρως οργανωμένοι.

Η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλο και εξειδικευμένο πρόσωπο αλλά και η 
τήρηση  των  απαραίτητων  μέτρων  θα  μειώσουν  σίγουρα  την  πιθανότητα  για  δυσάρεστες 
συνέπειες.   

Παρακαλώ το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για την ανωτέρω πρόταση ». 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την Κ.Υ.Α. 88555/3293/88, άρθρο 1 και 2,  το 
Ν. 4071 άρθρο 12 παρ. 10,  το Ν. 3850/2010,  το άρθρο 6 του Ν. 2527/97  και μετά από διαλογική 
συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την θέση 
Ιατρού Εργασίας στον Δήμο Πολυγύρου.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υποβολή 
σχετικού αιτήματος στην Γενική γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας -Θράκης, για την έγκριση της συμβάσεως μίσθωσης έργου που 
θα απαιτηθεί  να υπογραφεί,  γιατί  δεν  υπηρετεί  αντίστοιχο προσωπικό στο 
Δήμο Πολυγύρου.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 106/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1 -4-2013
Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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