ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με το υπ’αρίθμ. πρωτ. 13499/29-11-2018 έγγραφο τησ Δ.Ε.Υ.Α. ……..
προσ την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ετέθη το εξήσ ερώτημα:

«Με το υπ’αρίθμ. 172651/20-11-2018 έγγραφο του το Σώμα
Επιθεώρηςησ Εργαςίασ …… (ΣΕΠΕ) έκρινε ότι δεν μπορούν να
παρέχουν τισ εργαςίεσ τουσ οι …………….. και ……….., ωσ Ιατρόσ
Εργαςίασ και Τεχνικόσ Αςφαλείασ αντίςτοιχα.
Είναι ορθή η κρίςη του ΣΕΠΕ ……;»

Επί του ωσ άνω ερωτήματοσ επάγομαι τα κάτωθι:

******
Α. Αναφορικά με το ζήτημα εάν μπορεί να παρέχει τισ
υπηρεςίεσ του ο ………… ωσ Ιατρόσ Εργαςίασ:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 16 ν. 3850/2010, ωσ ιςχύει,
ορίζονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 16 ν. 3850/2010 -Προςόντα ιατρού εργαςίασ
και βοηθητικού προςωπικού
« 1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρέπει να κατέχει και να αςκεί την
ειδικότητα τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από
τον οικείο ιατρικό ςύλλογο.
2. Κατ` εξαίρεςη, τα καθήκοντα του ιατρού εργαςίασ, όπωσ
αυτά προβλέπονται ςτον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να
αςκούν:
1

α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότητα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν
ςυμβάςεισ παροχήσ υπηρεςιών ιατρού εργαςίασ με
επιχειρήςεισ και αποδεικνύουν την άςκηςη των καθηκόντων
αυτών ςυνεχώσ επί επτά τουλάχιςτον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελούςαν καθήκοντα
ιατρού εργαςίασ χωρίσ να κατέχουν ή να αςκούν τον τίτλο τησ
ειδικότητασ τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλησ
ειδικότητασ.
«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ
ςυγκροτείται Ειδικόσ Κατάλογοσ ςτον οποίο εγγράφονται οι
ιατροί τησ παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που
κατατίθενται ςτην αρμόδια υπηρεςία περιλαμβάνεται
απαραιτήτωσ βεβαίωςη εγγραφήσ ςτον ιατρικό ςύλλογο ςτον
οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) Με απόφαςη του Υπουργού Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ
καθορίζεται η διαδικαςία και ο τρόποσ ςύνταξησ του Ειδικού
Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεςία για τη ςυγκρότηςη και την τήρηςη
του, οι ειδικότερεσ προώποθέςεισ, οι προθεςμίεσ και ο τρόποσ
υποβολήσ των αιτήςεων για την εγγραφή των ιατρών ςε αυτόν, ο
τρόποσ τήρηςησ του και κάθε άλλο ςχετικό θέμα που αφορά ςε αυτόν.
γ) Ιατρόσ που περιλαμβάνεται ςτον Ειδικό Κατάλογο τησ περίπτωςησ
α` μπορεί να αςκεί καθήκοντα ιατρού εργαςίασ μόνο ςτην περιφέρεια
του ιατρικού ςυλλόγου ςτον οποίο είναι εγγεγραμμένοσ και εφόςον
λάβει βεβαίωςη του ςυλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι
διαθέςιμοσ ιατρόσ με την ειδικότητα τησ Ιατρικήσ τησ Εργαςίασ ςτην
περιφέρεια αυτή.»
«4. Ιατρόσ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3850/2010
(Α` 84), ο οποίοσ έχει ςύμβαςη ή άλλη ςχέςη εργαςίασ με
οποιονδήποτε αςφαλιςτικό φορέα, υποχρεούται να προςκομίζει ςτην
υπηρεςία τησ παραγράφου 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010
έγγραφη άδεια τησ Διοίκηςησ του αςφαλιςτικού φορέα, με την οποία
θα επιτρέπεται ςε αυτόν η άςκηςη καθηκόντων ιατρού εργαςίασ ςε
ςυγκεκριμένη επιχείρηςη. Ο ιατρόσ του πρώτου εδαφίου εξαιρείται,
κατά την άςκηςη των καθηκόντων του ςτον αςφαλιςτικό φορέα, από
την οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεςιών προσ αςφαλιςμένο ςε
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αυτόν, εφόςον ο αςφαλιςμένοσ εργάζεται ςε επιχείρηςη ςτην οποία ο
ιατρόσ αςκεί καθήκοντα ιατρού εργαςίασ".
3. Με κοινή απόφαςη των Υπουργών Εργαςίασ και Κοινωνικήσ
Αςφάλιςησ, Οικονομικών και Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ,
καθορίζονται οι όροι, οι προώποθέςεισ, ο χρόνοσ και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευςη και την πιςτοποίηςη των
αναγκαίων προςόντων για την απόκτηςη του τίτλου τησ ειδικότητασ
τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ από ιατρούσ των περιπτώςεων α` και β` τησ
προηγούμενησ παραγράφου, καθώσ και για την άςκηςη αυτήσ έωσ την
ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ για την απόκτηςη του ωσ άνω τίτλου τησ
ειδικότητασ τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ.
«Η προθεςμία των οκτώ (8) ετών για την απόκτηςη του τίτλου τησ
ειδικότητασ τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ, που αναφέρεται ςτην παρ. 2
τησ κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ Υ7α/ ΓΠ.οικ.112498/ 18.8.2009 (Β`
1775), πέραν τησ οποίασ δεν επιτρέπεται ςε ιατρό που δεν κατέχει την
ειδικότητα τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ να αςκεί τα καθήκοντα του
ιατρού εργαςίασ, παρατείνεται από τη λήξη τησ έωσ τισ 26 Αυγούςτου
2027.».
4. Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευθείασ ςτη διοίκηςη τησ
επιχείρηςησ.
5. Ωσ βοηθητικό προςωπικό του ιατρού εργαςίασ, ςύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 8, μπορούν να προςλαμβάνονται
επιςκέπτριεσ αδελφέσ και επιςκέπτεσ αδελφοί, πτυχιούχοι ςχολών
τετραετούσ φοίτηςησ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμων τησ αλλοδαπήσ ή
αδελφέσ νοςοκόμεσ και αδελφοί νοςοκόμοι, πτυχιούχοι ςχολών
μονοετούσ φοίτηςησ τησ ημεδαπήσ ή ιςότιμων τησ αλλοδαπήσ.»
Από τισ ωσ άνω διαλαμβανόμενεσ διατάξεισ ςυνάγεται ότι
προκειμένου να παρέχει ένασ ιατρόσ υπηρεςίεσ Ιατρού Εργαςίασ
πρέπει να έχει τη ςχετική ειδικότητα, (ιατρού εργαςίασ), γεγονόσ
που αποδεικνύεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
Η διάταξη τησ παρ. 2 του άρθρ. 16 ν. 3850/2010 ειςάγει μία εξαίρεςη
αναφορικά με την προαναφερθείςα υποχρέωςη. Δύνανται δηλαδή
κατ’ εξαίρεςη να παρέχουν υπηρεςίεσ Ιατρού Εργαςίασ και ιατροί οι
οποίοι δεν έχουν τη ςχετική ειδικότητα, υπό τισ κάτωθι
προώποθέςεισ:
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α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότητα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν
ςυμβάςεισ παροχήσ υπηρεςιών ιατρού εργαςίασ με
επιχειρήςεισ και αποδεικνύουν την άςκηςη των καθηκόντων
αυτών ςυνεχώσ επί επτά τουλάχιςτον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελούςαν καθήκοντα
ιατρού εργαςίασ χωρίσ να κατέχουν ή να αςκούν τον τίτλο τησ
ειδικότητασ τησ ιατρικήσ τησ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλησ
ειδικότητασ.
Η ανυπαρξία δηλαδή ειδικότητασ Ιατρού Εργαςίασ θεραπεύεται για
εκείνουσ τουσ ιατρούσ χωρίσ ειδικότητα οι οποίοι ςτισ 15.05.2009
είχαν ςυμβάςεισ παροχήσ υπηρεςιών ιατρού εργαςίασ με κάποια
επιχείρηςη και οι υπηρεςίεσ αυτέσ παρείχοντο για διάςτημα
τουλάχιςτον επτά ετών, και για τουσ ιατρούσ οι οποίοι έχουν
ειδικότητα αλλά διαφορετική απ’ αυτήν του ιατρού εργαςίασ αλλά οι
οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελούςαν τα ςχετικά καθήκοντα ιατρού
εργαςίασ.
Για να είναι έγκυρη η ωσ άνω δυνατότητα πρέπει οι ςχετικοί
ιατροί να είχαν εγγραφεί ςτον Ειδικό Κατάλογο που
ςυγκροτείται ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικήσ
Αςφάλιςησ κατ’ άρθρ. 16 παρ. 2Α ν. 3850/2010.
Η εγγραφή ςτον Ειδικό Κατάλογο τησ παρ. 2Α είναι υποχρεωτική
προώπόθεςη που ςυντρέχει ςωρευτικώσ με τα λοιπά απαιτούμενα
τησ παρ. 2 και 2Α του άρθρ. 16 ν. 3850/2010.
Επομένωσ, εφόςον ο ……………, που είχε ειδικότητα παθολόγου, και
όχι Ιατρού εργαςίασ, και παρείχε επί επτά ςυναπτά έτη υπηρεςίεσ
ιατρού εργαςίασ από 15.05.2009, έπρεπε να είχε εγγραφεί και ςτον
ςχετικό Ειδικό Κατάλογο τησ παρ. 2Α του άρθρ. 16 ν. 3850/2010.
Εφόςον δεν είναι εγγεγραμμένοσ ςτον Ειδικό Κατάλογο, ορθώσ και
νομίμωσ το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρηςησ Εργαςίασ ….., με το υπ’
αρίθμ. 232/20-11-2018 δελτίο ελέγχου τησ Επιθεωρήτριασ Εργαςίασ
……… έκρινε ότι ο …………….. δεν μπορεί να παρέχει υπηρεςίεσ
Ιατρού Εργαςίασ ςτη Δ.Ε.Υ.Α. …...
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Β. Αναφορικά με το ζήτημα εάν μπορεί να παρέχει υπηρεςίεσ
Τεχνικού Αςφαλείασ ο ……………..:
Σύμφωνα με το άρθρ. 13 ν. 3850/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:
«.....
17 α) Ηλεκτριςμόσ 411 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
β) Φωταέριο 412 Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ α) Στον κλάδο
γ) Ατμόσ
413 Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Φωταέριο
δ) Ύδρευςη
42 Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Τμήματοσ Μηχανολογίασ Χημικόσ Μηχανικόσ
Τμήματοσ Ηλεκτρολογίασ και Χημικόσ
Τμήματοσ Ενεργειακήσ β) Στον κλάδο
Τεχνικήσ
Ύδρευςησ
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Πολιτικόσ Μηχανικόσ
18 α) Κατεδαφίςεισ 500 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
και εκςκαφέσ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ
β) Καταςκευέσ 501 Αρχιτέκτων Μηχανικόσ
κτιρίων
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
γ) Εγκαταςτάςεισ 502 Τμήματοσ Πολιτικών
εντόσ κτιρίων
Δομικών Έργων
δ) Εργαςίεσ 503
αποπεράτωςησ
κτιρίων
19 Δημόςια Έργα 504 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ
Στον κλάδο Δίκτυα
Αρχιτέκτων Μηχανικόσ τηλεπικοινωνιών
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
και Ηλεκτρικά
Τμήματοσ Πολιτικών
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
Έργων Υποδομήσ
Μηχανολόγοσ
Τμήματοσ Πολιτικών
Μηχανικόσ
Δομικών Έργων
Ηλεκτρολόγοσ
Μηχανικόσ
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματοσ
Μηχανολογίασ
Τμήματοσ
Ηλεκτρολογίασ
Τμήματοσ
Αυτοματιςμού
Τμήματοσ
Ηλεκτρονικήσ
Τμήματοσ
Ενεργειακήσ
Τεχνικήσ
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...»

Από τα ανωτέρω ςυνάγεται η δυνατότητα παροχήσ υπηρεςιών
Τεχνικού Αςφαλείασ από Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ςτουσ
κλάδουσ οικονομικήσ δραςτηριότητασ μίασ Δημοτικήσ
Επιχείρηςησ Ύδρευςησ Αποχέτευςησ.

Επομένωσ, μη ορθά έκρινε η Επιθεωρήτρια Εργαςίασ ……… με
το υπ’ αρίθμ. 232/20-11-2018 δελτίο ελέγχου, ωσ προσ το
ςκέλοσ που αναφέρεται ςτον ……….., και οποίοσ πληρεί, ωσ
κάτοχοσ τίτλου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., τισ προώποθέςεισ
του άρθρ. 13 ν. 3850/2010, προκειμένου να παρέχει υπηρεςίεσ
Τεχνικού Αςφαλείασ ςτη Δ.Ε.Υ.Α. Σημειωτέον ότι το ςχετικό
δελτίο ελέγχου είναι αόριςτο και δεν διευκρινίζει ςε τι
ςυνίςταται η πλημμέλεια του ανωτέρω ………..

Αθήνα, 30/11/2018
Ο γνωμοδοτών
Νομικόσ Σύμβουλοσ τησ Ε.Δ.Ε.Υ.Α
Πάνοσ Ζυγούρησ
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