ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Aθήνα, 27/1/2010
Αριθ. πρωτ.: οίκ. 10041

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Tαχ. Δ/νση:
Τ.Κ:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. και τα Τμήματα Τεχνικής
& Υγειονομικής Επιθεώρησης

Δραγατσανίου 8
101 10 ΑΘΗΝΑ
Χ. Τουφεκούλα
Ντ. Βαμβακά
210 3748711- 2
210 3215716
ctoufekoula@ypakp.gr
dvamvaka@ypakp.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009 «Ιατροί
Εργασίας-Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»

Σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όσον αφορά επιχειρήσεις που αναζητούν για
πρώτη φορά Ιατρό Εργασίας ή επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις με μη Ειδικούς
Ιατρούς Εργασίας (ΕΙΕ) οι οποίες λήγουν μετά τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας εγγεγραμμένους
στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Αν δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι ΕΙΕ στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν ΕΙΕ εγγεγραμμένους στους Ιατρικούς
Συλλόγους των όμορων νομών.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και
του

ΕΙΕ,

π.χ.

στην

περίπτωση

μη

εγγεγραμμένου

ΕΙΕ

στους

κατά

περίπτωση

προαναφερόμενους Ιατρικούς Συλλόγους, μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΙΕ, κτλ, ο
εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει μη Ειδικό Ιατρό Εργασίας, ο οποίος πληροί
τις λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας στην αρμόδια περιφερειακή
υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., πέραν των άλλων εγγράφων ανάθεσης, και σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση. Επισυνάπτονται τρία έντυπα-υποδείγματα ειδικά για κάθε περίπτωση:

Ø

Έντυπο Νο1, «Στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί
Εργασίας»,

Ø

Έντυπο Νο2, «Στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι Ειδικοί
Ιατροί Εργασίας αλλά υπάρχουν στους Ιατρικούς Συλλόγους των όμορων Νομών»
και

Ø

Έντυπο Νο3 «Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στον οικείο
Ιατρικό Σύλλογο ούτε στους Ιατρικούς Συλλόγους των όμορων Νομών».

3. Η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει την υπογραφή εκπροσώπου της
επιχείρησης ή συνεργαζόμενης ΕΞ.Υ.Π.Π.. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του
Σ.ΕΠ.Ε. οφείλει να ζητάει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή
εξουσιοδότηση).
4. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην αναζήτηση ΕΙΕ, κρίνεται σκόπιμο να
ενημερώνονται από τις υπηρεσίες μας ότι μπορούν να δημοσιοποιούν σχετική προκήρυξη
εκτός των άλλων:
·

στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,

·

στους Ιατρικούς Συλλόγους των όμορων νομών σε περίπτωση που δεν υπάρχει

εγγεγραμμένος ΕΙΕ στο νομό όπου βρίσκεται η επιχείρηση,
·

στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και του Περιβάλλοντος,

·

στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης όπου υπάγεται

η επιχείρηση.
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