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ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  

 
Σν ΝΠΓΓ «ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΦΡΟΝΣΙΓΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΗ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.3850/2010, ηνπ Ν. 1568/1985 θαη ηνπ Π.Γ. 17/1996, 
από ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4304/2014 ην Ν. 4412/2016 θαη ην Ν.4555/18 θαη ηελ  ππ. αξηζκ. 
3/2018 Μειέηε ηνπ Ν.Π. θαη ηελ 1340/2018 (ΑΓΑ: ΩΩ11ΟΚ76-ΒΥΗ) Απόθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Ν.Π. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη κε ύκβαζε Παξνρήο 
Τπεξεζηώλ, έλα (1) Ιαηξό Δξγαζίαο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ρξέε γηαηξνύ εξγαζίαο θαη έλα (1) 
Σερληθό Αζθάιεηαο εηδηθόηεηαο: Πηπρηνύρνο Α.Δ.Ι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο – Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο ή Πηπρηνύρνο Σ.Δ.Ι. Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο – Ηιεθηξνινγίαο, ν νπνίνο ζα 
αλαιάβεη ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο, γηα ηνπο 161 εξγαδόκελνπο ηνπ 
ΝΠΓΓ. Η ζύκβαζε ζα είλαη εηήζηα, θαη ε ακνηβή ηνπο όπωο θαη ε ρξνληθή απαζρόιεζε ηνπο 
θαζνξίδεηαη από ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ. 294/1988 άξζξν 3, κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο: 

1. Σν ζύλνιν ηωλ ωξώλ απαζρόιεζεο νξίζζεθε ζηηο 75 ώρες γηα ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο 

θαη ζηηο 75 ώρες γηα ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο εηεζίωο. 

2. Η απνδεκίωζε αλά ώξα απαζρόιεζεο νξίδεηαη ζηα 25 επξώ γηα ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο 

θαη ζηα 15 επξώ κε ΦΠΑ γηα ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο, δειαδή ε εηήζηα απνδεκίωζή ηνπο ζα 

αλέξρεηαη ζην πνζό 1.875,00 € γηα ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο θαη ηωλ 1.125,00 € κε ην ΦΠΑ γηα ηνλ 

Σερληθό Αζθαιείαο θαζώο θαη. Από ηηο ακνηβέο απηέο ζα παξαθξαηείηαη ν λόκηκνο θόξνο. 

3. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνύλ δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο νύηε εθείλεο πεξί αζθάιηζεο ζην Ι.Κ.Α. 

4. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Ιαηξνύ Δξγαζίαο θαη ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζα είλαη νη 

αλαθεξόκελεο ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν 3850/11, Ν 1568/85, Π.Γ. 17/96). 

Μεηά ηα παξαπάλω, παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Ιαηξνύ 

Δξγαζίαο θαη ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο, λα εθδειώζνπλ εγγξάθωο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ 

Πρόεδρο τοσ ΝΠΓΓ. ΠΑΥΑΛΗ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ, ζηελ δ/λζε πιαηεία Γεκαξρείνπ, 

Σξίινθνο, ΣΚ 57500, κε Βηνγξαθηθό εκείωκα (θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά θιπ.), κέρξη ηελ Γεστέρα 22 Οκτωβρίοσ 2018.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ  ζην 

ηειέθωλν 23923 30220. 
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