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Γενική Δ/νση Συνθηκών και
Υγιεινής της Εργασίας

Θέμα:

Σχετ:

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»

α)Το με αρ. πρωτ. 352/2.2.2010 έγγραφο του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Πειραιά & Νοτίου
Αιγαίου
β)Το με αρ. πρωτ. 10041/27-01-10 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού &
Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω α΄ σχετικού εγγράφου του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Πειραιά & Νοτίου Αιγαίου

και με αφορμή ερωτήματα από περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με το

περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ επιχείρησης που έχει την υποχρέωση να απασχολεί

ιατρό εργασίας και Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ώστε η

δεύτερη να έχει τη δυνατότητα να υπογράφει αντί της επιχείρησης την Υπεύθυνη Δήλωση

που προβλέπεται στο με αρ. πρωτ. 10041/27-01-10 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού

& Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Σ.ΕΠ.Ε. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να υπογράφει η ΕΞΥΠΠ την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει στη

σύμβαση να περιλαμβάνεται ο κάτωθι όρος:

«η ΕΞΥΠΠ να εξασφαλίζει την αναγκαία υποστήριξη στους εργοδότες ούτως ώστε αυτοί να

μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση ο ανωτέρω όρος τότε θα πρέπει να

προσκομίζεται από την ΕΞΥΠΠ εξουσιοδότηση στην οποία θα αναγράφεται ότι: «ο



εργοδότης εξουσιοδοτεί την ΕΞΥΠΠ να προβεί σε αναζήτηση ειδικού ιατρού εργασίας
(ΕΙΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009 και
σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης
και ΕΙΕ, να υπογράψει η ΕΞΥΠΠ, εκ μέρους του εργοδότη την υπεύθυνη δήλωση».

Ακόμη σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση που ο εργοδότης αναθέτει σε τρίτο να αναζητήσει

ειδικό ιατρό εργασίας θα πρέπει κατ΄ αναλογία να προσκομίζεται από αυτόν εξουσιοδότηση

στην οποία θα αναγράφεται ότι: «ο εργοδότης εξουσιοδοτεί τον/την ….………………. να
προβεί σε αναζήτηση ειδικού ιατρού εργασίας (ΕΙΕ)  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 112498/2009 και σε περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και ΕΙΕ, να υπογράψει εκ μέρους
του εργοδότη την υπεύθυνη δήλωση».

Επιπλέον επισυνάπτονται τα έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (Νο 1, 2, 3) στα οποία στη

δεύτερη σειρά του κειμένου τους, μετά τη φράση νόμιμος εκπρόσωπος έχει προστεθεί η

φράση  ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηθείς από την επιχείρηση, όπως προκύπτει από τον

προαναφερθέντα όρο της σύμβασης ή την προαναφερθείσα εξουσιοδότηση. Στην

περίπτωση αυτή θα διαγράφεται η περίπτωση που δεν ισχύει.

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι η δημοσιοποίηση προκήρυξης στα πλαίσια αναζήτησης ΕΙΕ

από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή Τμήμα Τεχνικής και

Υγειονομικής Επιθεώρησης όπου υπάγεται η επιχείρηση, θα γίνεται μόνο για ανάρτηση στον

πίνακα ανακοινώσεων.

Το παρόν κοινοποιείται σε όλα τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. και παρακαλούνται οι Διευθυντές αυτών να

μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Τμημάτων Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης

που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
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