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ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Θέμα:  Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά ανάθεσης καθηκόντων ιατρού εργασίας 

σε επιχειρήσεις. 

  

Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε συνολικά, προς διευκόλυνσή σας, 

για αλλαγές που περιλαμβάνονται σε εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί πρόσφατα από το ΣΕΠΕ 

και αφορούν τα δικαιολογητικά για την ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις.  

1. Άδεια από τον ΕΟΠΥΥ 

Κατόπιν ερωτήματος που απήυθυνε η υπηρεσία μας προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση 

Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης στις υπηρεσίες 

του ΣΕΠΕ, άδειας από τους ιατρούς που έχουν σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, λάβαμε την 

εξής απάντηση:  

«για τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ για όσους ισχύουν οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού 

κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ.Α/26), απαιτείται η έκδοση άδειας από το αρμόδιο όργανο του 

φορέα τους για συγκεκριμένο έργο ή εργασία (άρθρο 31).»  

Επιπλέον σε ερώτημα που απήυθυνε η υπηρεσία μας προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις 

κατηγορίες των ιατρών που υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια για άσκηση καθηκόντων 

ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις δόθηκε η εξής απάντηση:  

«..η άδεια χορηγείται στους ιατρούς που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, 

είναι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου ή έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και υπηρετούν 

στις μονάδες υγείας του οργανισμού». 

 



Με δεδομένο ότι στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ δεν είναι γνωστή η σχέση εργασίας έκαστου  

ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ, τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά ερωτήματα από περιφερειακές 

υπηρεσίες, σε συνέχεια των οποίων εκδόθηκε εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία «.. οι ιατροί 

που δεν προσκομίζουν άδεια του ΕΟΠΥΥ στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, οφείλουν 

να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφουν τα κάτωθι: 

«…… δηλώνω ότι δεν έχω μόνιμη σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, δεν είμαι συμβασιούχος 

αορίστου χρόνου, ούτε υπηρετώ σε Μονάδα Υγείας του Οργανισμού με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση δε που αυτό αλλάξει στο μέλλον, δηλώνω ότι θα 

ενημερώσω άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και θα προσκομίσω, εντός μηνός από 

την έναρξη της σχέσης εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ,  την απαιτούμενη άδεια». 

 

2. Χρονική διάρκεια βεβαίωσης Ιατρικού Συλλόγου 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η επικαιροποιημένη ενημέρωση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, σας 

γνωρίζουμε ότι η βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου που απαιτείται για την ανάθεση 

καθηκόντων ιατρού εργασίας θα γίνεται αποδεκτή από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, εφόσον έχει 

εκδοθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.  

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου για την ενημέρωση των μελών τους και κάθε 

άλλου ενδιαφερομένου  

 

 

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

2. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών (ΑΥΕ) 

3. Σ2 

4. ΚΕΠΕΚ και ΤΤΥΕ 

5. ΓΔΣΥΕ 

6. Κ.Φ. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΔΑΡΑKΗΣ 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

2. Τοπικοί Ιατρικοί Σύλλογοι (συνολικά) 

3. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος  

4. Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας 

5. ΕΞΥΠΠ (συνολικά) 

6. ΕΟΠΥΥ, Γεν. Δ/νση. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση. Σχεδιασμού   


