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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Γούρνες  15 Φεβρουαρίου  2012 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                              Αριθ. Πρωτ.:            4148                                                       

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

------------------                                                                                                   Αρ. Απόφασης:          24 

 

 
                                                                                                                  

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ       ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Ο  Αντιδήµαρχος  ∆ήµου  Χερσονήσου,  Χειρακάκης  Γεώργιος,  

 
              

               Έχοντας υπόψη: 

 

1.   Τις  διατάξεις του Ν. 1568/85 ( ΦΕΚ 177/Α )   « Υγιεινή και ασφάλεια  των  εργαζοµένων ». 

2.   Την  ΚΥΑ 88555/3293/88 ( ΦΕΚ 721/Β ) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού  του 

∆ηµοσίου,  των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. ». 

3.   Τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ  « Μέτρα  για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία ». 

4.   Το Π.∆. 395/1994 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την 

οδηγία 89/655/EOK ».   

5.   Το Π.∆.  396/94 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους 

εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την 

Οδηγία  89/656/ΕΟΚ ». 

6.   To  Π.∆. 398/1994 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε 

οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK ». 

7.   Το   Π.∆. 399/1994  « Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε  

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

του Συµβουλίου 90/394/EOΚ ». 

8.   Το Π.∆.  16/1996 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 

σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ ». 

9.   Το Π.∆.  17/1996 « 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 »  ( ΦΕΚ 

11/Α/96 ). 

10.   Το Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87Α΄ ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης ». 

11.   Το άρθρο 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’) « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων ». 

12.   Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α’) « Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης  ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ». 

13.   Την αριθµ. 1/2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και ανάθεσης 

αρµοδιοτήτων σε αυτούς. 

14.   Την αριθµ. 9/2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων  

Υπηρεσιών. 
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15.   Το άρθρο 8 περί :  « Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας », 

του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α’) « Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζοµένων ». 

16.   Την µε αριθµό πρωτ.  3867/13-02-2012  επιστολή του ιατρού παθολόγου κυρίου Πλουµάκη  

Γεώργιου, βάσει της οποίας προτίθεται να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του ως 

ιατρός εργασίας στο ∆ήµο Χερσονήσου. 

17.   Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου Χερσονήσου, απαιτείται η 

παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης από ιατρό εργασίας. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

 Ορίζουµε ιατρό εργασίας του ∆ήµου Χερσονήσου τον κύριο Πλουµάκη Γεώργιο, ιατρό 

ειδικότητας παθολογίας, ο οποίος προτίθεται να παρέχει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, στα 

πλαίσια του Ν. 3850/02-06-2010 «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»,  που έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία και αποσκοπεί στην πρόληψη των 

επαγγελµατικών κινδύνων,  στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την 

εργασία,  την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των 

επαγγελµατικών  ασθενειών, την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή, την 

κατάρτιση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρµογή 

των γενικών αυτών αρχών. 

 

    Η παρούσα έχει ισχύ από 15/02/2012 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

 

1.  Γραφείο κ
ου

 ∆ηµάρχου                                                                                                       

2.  Ενδιαφερόµενο                                                                             

3.  Γραφείο Προσωπικού 

4.  Γραφείο Αντιδηµάρχου κ
ου

 Χειρακάκη Γεωργίου 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή  

 

1.  Φ48Β                                                                     

2.  ΦΒ3 
 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

   ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


