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Κοιν.: ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

 

Θέμα: Τροποποίηση της περ. γ της παρ.2α του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄84/2-6-

2010) και εφαρμογή των διατάξεων αυτής όπως επικαιροποιήθηκε με την τροπολογία στο άρθρο 

46 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄200/3-12-2018) 

 

Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι, 

Επανερχόμαστε στο θέμα της τροποποίησης της περ. γ της παρ.2α του άρθρου 16 του Ν. 

3850/2010 (ΦΕΚ Α΄84/2-6-2010)και εφαρμογή των διατάξεων αυτής όπως επικαιροποιήθηκε με 

την τροπολογία στο άρθρο 46 του Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200/3-12-2018), μετά από πάρα πολλά 

παράπονα από συναδέλφους ιατρούς του Ειδικού Καταλόγου του «ΚΝΥΑΕ».  

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο νομοθέτης για να απαλλάξει τους Ιατρικούς Συλλόγους από το δίλημμα 

– προβληματισμό για το πως θα πιστοποιούν τη διαθεσιμότητα του ειδικού ιατρού εργασίας, 

πρόσθεσε τη δυνατότητα της μη απάντησής σας μετά την παρέλευση 10 ημερών από την 

Αίτηση Ανάληψης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας από τα μέλη μας. 

Και ενώ ο νομοθέτης, διορθώνει προηγούμενη αστοχία του, να εκλαμβάνει τους  Ιατρικούς Συλ-

λόγους ως γραφεία ευρέσεως εργασίας και να τους επιβάλλει να βεβαιώνουν τις περισσότερες 

φορές αυθαίρετα τη διαθεσιμότητα ειδικών ιατρών εργασίας, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα 

να αποδείξουν με βεβαιότητα το πραγματικό ή όχι της διαθεσιμότητας, υπάρχουν ακόμη Ιατρικοί 

Σύλλογοι που επιμένουν να παραβλέπουν την δυνατότητα που τους δίνεται να μην απαντούν 

και συνεχίζουν να εμπλέκονται σε διαδικασίες που δεν τους αφορούν και προέρχονται από αλ-

λότριο φορέα (Υπουργείο Εργασίας) που δεν έχει καμία διοικητική αρμοδιότητα επάνω τους. 

Πιστεύουμε ότι οι  Ιατρικοί Σύλλογοι ως θεματοφύλακες της άσκησης του ιατρικού επαγγέλ-

ματος, της ιατρικής δεοντολογίας, και της νομιμότητας, πρέπει να παρεμβαίνουν αντικειμενικά  

για την διευκόλυνση και την αποφυγή επιβολής μέτρων που οδηγούν στη διακριτική μεταχείριση 

των συναδέλφων μας. 



 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλούμε τους Ιατρικούς Συλλόγους, έχοντας πλέον νόμιμα αυτή 

την δυνατότητα, να μην εμπλέκονται στις προαναφερόμενες διαδικασίες, προκαλώντας έριδες 

μεταξύ συναδέλφων. 

Το Δ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ  τίθεται στη διάθεση του Π.Ι.Σ. και όλων των Ι.Σ. για κάθε γόνιμη συνερ-

γασία και τυχόν αναγκαία διευκρίνιση και πληροφορία επί των ως άνω ζητημάτων. 

 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ζάγκας Ευάγγελος          Χυτίρογλου Κωνσταντίνος 


