
 

 

 

 

Αθήνα, 8 Μαΐου, 2020 

 

 

Η Ένωση Ιατρών Ασκούντων Ιατρική της Εργασίας με αφορμή την ΠΝΠ του Υπ. Εργασίας θε-
ωρεί αναγκαία την ενημέρωση σας, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της και τα ευεργετικά αποτε-
λέσματά της στους εργαζομένους όλης της χώρας.  

Με την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν οι γεωγρα-
φικοί περιορισμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, ικανοποιώ-
ντας ένα φλέγον αίτημα που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια είχαν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις σε όλη 
την χώρα.  

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 1985, όταν και καθιερώ-
θηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ιατρού 
εργασίας, έως και το 2005, η νομοθεσία επέτρεπε σε κάθε ιατρό ανεξαρτήτως ειδικότητας να ασκεί 
τα καθήκοντα αυτά. Εκτιμάται ότι το 2005 ασκούσαν καθήκοντα περίπου 800 ιατροί άλλων ειδικοτή-
των και περίπου 90 ιατροί με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. 

Το 2005 τίθεται ο πρώτος περιορισμός, καθώς έκτοτε μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, 
μόνο όσοι ιατροί άλλων ειδικοτήτων ασκούσαν καθήκοντα σε μία έστω επιχείρηση, καθώς επίσης 
και κάθε ιατρός με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας. Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των 
ιατρών με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας ήταν πολύ μικρή ετησίως. 

Το 2017, όταν σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαθέσιμοι ιατροί άλλων ειδικοτήτων δεν ήταν περισσότεροι 
από 550-600 και οι γιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας ήταν λιγότεροι από 150, η τότε 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έλαβε μια ακατανόητη απόφαση, καθιερώνοντας ένα 
πρωτοφανές καθεστώς στις υπηρεσίες ιατρού εργασίας. 

Συγκεκριμένα, με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τότε, έπρεπε όλοι οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων, 
που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές ήδη για τουλάχιστον 12 χρόνια, να ενταχθούν σε έναν κατάλογο 
και αυτό αν πληρούσαν κάποια κριτήρια, για να εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό.  

Η διαδικασία περιλάμβανε ορισμένα εξωφρενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα, κάθε ιατρός να 
διαθέτει αποδεικτικά παροχής των υπηρεσιών του πριν το 2005, δηλαδή δώδεκα και πλέον χρόνια 
νωρίτερα, και παράλληλα να είχε ενεργή ανάθεση στις 15/5/2009. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε συσταθεί επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή προς έλεγχο και έγκριση των 
αιτούντων εκ της οποίας τα 2 μέλη ήταν εκπρόσωποι του ΠΙΣ και της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής 
της Εργασίας και Περιβάλλοντος ( Ε.Ε.Ι.Ε.Π.). 

Το αποτέλεσμα αυτής της απίστευτης υπουργικής απόφασης ήταν να υποβάλλουν αίτηση μόνο πε-
ρίπου 450 ιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκ των οποίων εντάχθηκαν συνολικά 374 πανελλαδικά. 

Συνεπώς ενώ η αγορά χρειαζόταν πάνω από 1000 ιατρούς εργασίας, με διάφορα τεχνάσματα της 
νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, έμεινε τελικά με περίπου 150 ιατρούς με την ειδικό-
τητα ιατρού εργασίας και άλλους 374 άλλων ειδικοτήτων. Όμως δεν έμεινε εκεί η τότε πολιτική ηγε-
σία. Θέλοντας να κατοχυρώσει επίσημα το μονοπώλιο των 150 ιατρών, προχώρησε περισσότερο 
και θεσμοθέτησε νέες ρυθμίσεις που καταργούσαν πολλές θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος ό-
πως η ελευθερία των συμβάσεων αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Συγκεκριμένα για τους 374 ιατρούς που τελικά κατάφεραν να μπουν στον εν λόγω κατάλογο, απα-
γόρευσε την παροχή υπηρεσιών εκτός των ορίων του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκαν, ενώ 



ήδη από το 2011 είχε καταργηθεί κάθε γεωγραφικός περιορισμός στην άσκηση κάθε επαγγέλμα-
τος. Επίσης για να έχει την δυνατότητα κάθε ιατρός εκ των 374, να παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
κάθε επιχείρηση, έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι δεν υπάρχει ή δεν 
είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στην περιοχή του Ιατρικού Συλ-
λόγου. 

Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις οδήγησαν όπως ήταν φυσικό σε αδιέξοδο. 

Η ΕΝΙΑΣΙΕ από την ίδρυσή της έως σήμερα παλεύει για: 

Πρώτον: Την άρση των ανισοτήτων των Ιατρών ασκούντων την Ιατρική της Εργασίας του ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ «Κ.Ν.Υ.Α.Ε.» με τους ειδικούς Ιατρούς Εργασίας αίροντας τους όποιους περιο-
ρισμούς παρακωλύουν την εκ μέρους τους άσκηση της Ιατρικής της Εργασίας. (Άρση του γεωγρα-
φικού αποκλεισμού, της προτεραιότητας των ειδικών ιατρών εργασίας, των Συμβάσεων Ορισμένου 
Χρόνου, την απεμπλοκή των Ιατρικών Συλλόγων από τις διαδικασίες.) 
Δεύτερον: Οι εταιρείες Κρατικές και Ιδιωτικές που είναι υπόχρεες Ιατρού Εργασίας θα πρέπει να 
συμβάλλονται ΕΛΕΥΘΕΡΑ με όρους ανταγωνιστικούς και με όποιους επιθυμούν.  
Τρίτον: Την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για τις Υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας. 
Τέταρτον: Τη δημιουργία ενός Πανελλαδικού Χάρτη αναγκών Ιατρών Εργασίας 

Αναπάντητα βέβαια παραμένουν τα ερωτήματα στις θέσεις των Ειδικών Ιατρών Εργασίας: 

1. Πώς άμεσα θα λειτουργούσε η αγορά μόνο με 120-130 ενεργούς Ειδικούς Ι.Ε. όταν χρειάζο-
νται πάνω από 1000 ( στοιχεία Υπ. Εργασίας); 

2. Πώς ένας Ιατρός άλλης ειδικότητας ασκών Ιατρική της εργασίας από 20ετίας, χαρακτηρίζεται 
αβίαστα επικίνδυνος για την Δημόσια Υγεία ( Ας δούμε προσεκτικά τα προγράμματα σπου-
δών της κάθε ειδικότητας).; 

3. Τι φταίει και εκπαιδεύτηκαν λιγότεροι από δέκα Ιατροί Εργασίας τα τελευταία 10 έτη ενώ υ-
πήρχαν προκηρύξεις για 60 κενές θέσεις προς εκπαίδευση Ιατρών Εργασίας; 

4. Δεν είναι προσχηματικό το επιχείρημα να πάρουν οι Ιατροί Ασκούντες την ιατρική της εργα-
σίας το τίτλο της ειδικότητας όταν ο μέσος όρος ηλικίας των ιατρών είναι πάνω από τα 64 έτη, 
με 20 και πλέον έτη εμπειρίας στην Ιατρική της εργασίας και πάνω από 30 έτη ειδικότητας; 

5. Αφού θεωρούν την ύπαρξη των ΕΞΥΠΠ ως το μέγιστο κακό στη παροχή υπηρεσιών ιατρικής 
εργασίας, γιατί συνεχίζουν την στήριξη τους σε αυτές ως επιστημονικοί υπεύθυνοι; 

Τα δύο τελευταία χρόνια φορείς, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις απηύθυναν εκκλήσεις στο 
Υπουργείο Εργασίας για επίλυση του ζητήματος. Είναι γεγονός ότι η νυν πολιτική ηγεσία από την 
πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε στην ση-
μερινή συγκυρία, όπου ο θεσμός του ιατρού εργασίας είναι πολύ σημαντικός για έναν ακόμα λόγο, 
γιατί οι ιατροί παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σχετικά 
με την πανδημία, για να τερματιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου.  

Προσδοκούμε τη στήριξή σας 
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