
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

4 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ια-
τρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 
(Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής 
της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται 
στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων 
Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13116/Ν1 (1)
   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013 - 2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 
1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/172096/Δ5/13-11-2013 
(Β΄ 384/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη Μερκούρη Χρυσούλα, 
η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 3398/Ν1/
10-1-2019 (Β΄ 309) υπουργική απόφαση.

7. Την από 31-1-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/172096/Δ5/
13-01-2013 (Β΄ 384/2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τρο-
ποποιήθηκε υπό στοιχεία 3398/Ν1/10-01-2019 (Β΄ 309) 
υπουργική απόφαση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στη ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Π. Μαυρομι-
χάλη 168, στον Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 13094/Ν1 (2)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147). 

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013 - 2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
ν. 4127/2013» (Α’ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118). 

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 
1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756). 

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584). 

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/148564/Δ5/14-10-2013 
(Β΄ 622/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία μεταβιβάστηκε 
με την υπό στοιχεία 110423/Ν1/02-07-2018 (Β’ 2679) 
υπουργική απόφαση. 

7. Την από 26-5-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου. 

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/48150/21-12-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. 

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/148564/Δ5/
14-10-2013 (Β΄ 622/2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία μετα-
βιβάστηκε με την υπό στοιχεία 110423/Ν1/02-07-2018 
(Β΄ 2679) υπουργική απόφαση, ως προς τις αίθουσες 
διδασκαλίας, ως ακολούθως: 

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στον ΑΝ-
ΔΡΕΑ Ν. ΜΙΧΟ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο 
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας 
δεκαεννέα (19) και δεκατριών (13) νηπίων. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΧΟΣ». 

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Σαλτελή 8, 
στην Αθήνα. 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 12973/Ν1 (3)
   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).  

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147). 

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013 - 2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και, όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118). 

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 756). 

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584). 

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157). 

7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/133152/Δ5/20-09-2013 
(Β΄  284/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπι-
αγωγείου Συστεγαζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ., όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία 219244/Δ1/21-12-2016 
(Β΄ 4498) όμοιά της. 

8. Την από 24-2-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου. 

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/48150/21-12-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβί-
βαση του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/133152/Δ5/
20-09-2013 (Β΄ 284/2014) υπουργική απόφαση χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 219244/Δ1/21-12-2016 
(Β΄ 4498) όμοιά της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
και τη δυναμικότητα, ως ακολούθως: 

Από το σχολικό έτος 2020 - 2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ - ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2) 
αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) στο ισόγειο και μία (1) στον 
πρώτο όροφο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων 
εκάστη. 

Η συνολική δυναμικότητα του Ιδιωτικού Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου δεν δύναται να ξεπερνά τα πενήντα 
(50) νήπια, δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα 
των αύλειων χώρων. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Λιλιπούπολη». 

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί των οδών Ανθέων και 
Νιργιανού 1, στο Ηράκλειο Κρήτης, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την 
Ευαγγελία Μιχαλίτση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Αριθμ. 5685/121 (4)
   Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ια-

τρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋπο-

θέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργα-

σίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον 

Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα 

Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβά-

νονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 

του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκό-

ντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’137).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168).

7. Τις διατάξεις του «Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων» (Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 9Α.

8. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν.4683./2020 (Α’ 83).

9. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), και 
ιδίως τα άρθρα 3, 18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’138).

11. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητι-
κής Διαδικασίας» (Α’ 45),όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - 
πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 
8 και στην παρ. 6 του άρθρου 22, όπως αυτή αντικατα-

στάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 
«Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δι-
κονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 67), 
όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/
2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212), όπως αντι-
καταστάθηκε από το Κεφ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/
2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41).

14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ «για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων)».

15. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμο-
γής Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680» (Α΄ 137).

16. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 32143/Δ1.11282/2018 
απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργα-
νισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
(Β’ 2401), όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 34331/Δ9. 8920/
26.07.2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλού-
στευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ-
στήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αρ. 01/11.02.2020 γνωμοδότηση του Συμ-
βουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ)

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού 
Εργασίας (ΙΕ) σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον 
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Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργα-
ζομένων, (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’  84), 
όπως ισχύει, δηλαδή:

αα) σε Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής 
της Εργασίας και

αβ) σε Ιατρούς που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως 
ισχύει.

β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόλη-
ψης (ΕΞΥΠΠ) και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), και

γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., στις κατ’ εξουσι-
οδότηση του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και σε ειδικότερες διατάξεις [παρ. 1 του άρθρου 
14 του π.δ. 399/1994 (Α’ 221), παρ. 1 του άρθρου 14 του 
π.δ. 102/2020 (Α΄ 244), παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 
212/2006 (Α’ 212), παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 94/1987 
(Α’ 54) και παρ. 2 του άρθρου 125 του ν.4052/2012 (Α’  41), 
όπως ισχύουν].

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 
Iατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων, 
που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καταχωρούνται δεδομένα φυσι-
κών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.

2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του 
παρόντος τηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Ιατρών που 
έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, 
στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγρα-
φής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Ια-
τρού Εργασίας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
3 της παρούσης. 

3. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω του 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την καταχώριση του ια-
τρού στην ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος

Άρθρο 3
Στοιχεία που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική βάση 
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

1. Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό 
ατομικό Aριθμό Kαταχώρησης Ιατρού που πληροί τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ια-
τρού Εργασίας εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού:
αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
αβ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
αγ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,

αδ) ημερομηνία γέννησης,
αε) εθνικότητα,
αστ) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, δι-

εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλε-
φώνου).

β) Στοιχεία Ιατρικής ειδικότητας.
Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ υποβάλλεται από τον κάθε ια-

τρό (και από όσους κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρι-
κής της Εργασίας και από όσους περιλαμβάνονται στις 
περ. β’ και γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) πρόσφατο 
Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένος και στο οποίο αναφέρεται η ασκούμενη 
ειδικότητα. Ειδικότερα, τηρούνται:

βα) Ειδικότητα Ιατρού
ββ) Ιατρικός Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
γ) Στοιχεία παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας:
γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία 

έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Ιατρού Ερ-
γασίας,

γβ) διάρκεια άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 
ανά επιχείρηση, δηλαδή χρόνος έναρξης και λήξης της 
ανάθεσης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν 
διακοπής της,

γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του 
Ιατρού Εργασίας ανά επιχείρηση.

2. Η επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση 
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

1. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώ-
ρισης δεδομένων Ιατρών (που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασί-
ας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) του 
ΟΠΣ ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης 
στο σύστημα, καθώς και δημιουργία προσωπικού «λο-
γαριασμού» σε αυτό.

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η εί-
σοδος του χρήστη γίνεται με χρήση των προσωπικών 
του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο 
στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το 
ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για 
την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα. 

2. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώ-
ρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Ερ-
γασίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το 
σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με 
συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται 
μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και 
το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία των περ. α), β) της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Ειδικό-
τερα, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού Εργασίας 
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επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων 
του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία 
εκπαίδευσης, Ιατρικής ειδικότητας, Ιατρικού Συλλόγου 
του Ιατρού επικαιροποιούνται, όπου είναι δυνατόν, με 
στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγ-
γελματικών φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι 
και πάντως μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ή 
συμπληρώνονται υπευθύνως από τον αιτούντα. 

3. Επιπλέον, οι Ιατροί των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. κατά τη διαδικασία ηλεκτρο-
νικής υποβολής της αίτησης και της συμπλήρωσης του 
σχετικού εντύπου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
υποβάλλουν συνημμένα και δικαιολογητικά απόδει-
ξης ότι ασκούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας προ της 
15.05.2009 (και επί επτά συνεχόμενα έτη οι ιατροί χω-
ρίς ειδικότητα της περ. γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). 
Ειδικότερα, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή [σα-
ρωμένα (σκαναρισμένα) σε pdf ] αντίγραφα:

α) εντύπου ανάθεσης (ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 του ΣΕΠΕ), με 
τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης 
στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε ή/και

β) σύμβασης με επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους 
αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην/στις αρμόδια/
ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε

Από τα παραπάνω στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων 
ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, θα 
πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές από το 
νόμο προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 16 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που είχαν ενταχθεί 
στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Καταλόγου [(υπ’  αρ. 
43323/1983/07.08.2018 απόφασης της Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β’ 3509), ο οποίος καταργήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ της 20.03.2020 (Α’ 68)], 
πληρούν αυτοδίκαια τα προσόντα των περ. β’ ή γ’ της 
παρ. 1 του άρθρ.16 του ΚΝΥΑΕ, καθώς η σχετική προϋ-
πόθεση έχει ήδη ελεγχθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης 
του Ειδικού Καταλόγου. Συνεπώς στο πλαίσιο απλοποίη-
σης της διαδικασίας, της μείωσης διοικητικών βαρών και 
των προβλέψεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιο-
λογητικών, δύναται να μην επισυνάπτονται, στην περί-
πτωση αυτή, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. 

4. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια επι-
θεώρηση εργασίας με την προαναφερθείσα διαδικασία 
στις παρ. 1 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεσμεύουν 
τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στον ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει.

Μέσω της αίτησης αυτής γίνεται ενημέρωση επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την επε-
ξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα.

Άρθρο 5
Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική
βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

1. Στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 

4 της παρούσας απόφασης, αποδίδεται αριθμός πρωτο-
κόλλου από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στη συνέχεια αυτές αρχειο-
θετούνται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του 
συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και είναι διαθέσιμες προς αυτόν.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ενημερώνεται 
μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την υποβληθείσα αίτηση και 
προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για 
τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης 
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

3. Ο αιτών ιατρός - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μπορεί 
να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπε-
ραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του 
λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις 
ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε».

4. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση κατα-
χώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού 
Εργασίας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα 
με την χορήγηση σε αυτόν του ατομικού Αριθμού Κα-
ταχώρισης Ιατρού που πληροί τις απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέσω 
ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια 
υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του λο-
γαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.

Άρθρο 6
Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση 
καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

1. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Ιατρού 
που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στην Ηλεκτρονική βάση 
καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 
της παρούσης απόφασης, χορηγείται σε αυτόν μοναδι-
κός Αριθμός Καταχώρισης. Η εγγραφή αυτή καθίσταται 
ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Ιατρού από 
την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν 
οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος 
απενεργοποίησης. 

2. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
αποτελούν δεδομένα παροχής υπηρεσιών Ιατρού Ερ-
γασίας και θα είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελμα-
τικού ιστορικού άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

Άρθρο 7
Ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

1. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχεί-
ρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Ιατρούς που 
είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώ-
ρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργα-
σίας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.
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2. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας προϋπο-
θέτει την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης 
γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι, κατά 
περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Ιατρός, και η ΕΞΥΠΠ (Εξωτε-
ρική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης).

3. Για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας τα 
εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέρ-
γειες:

α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης 
καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

β) Το σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ πραγματοποιεί αυτοματο-
ποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδρομής 
των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση 
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην συγκεκριμένη επι-
χείρηση. Ενδεικτικά ελέγχονται:

βα) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού 
Εργασίας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερό-
μενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος 
των εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας,

ββ) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Ερ-
γασίας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο 
χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης 
ή σε άλλη επιχείρηση.

γ) Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέ-
σεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του 
νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της 
ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση 
κατά περίπτωση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (ιατρός ή/
και ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανά-
θεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.

δ) Ο Ιατρός ή/και η ΕΞΥΠΠ, που λαμβάνει ειδοποίηση 
μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργο-
δότη ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, επιλέγει το 
πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.

ε) Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκό-
ντων Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα 
παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του 
εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η 
ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του 
Σ.ΕΠ.Ε.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ προβαίνουν σε 
περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου της ανάθεσης καθηκό-
ντων Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης 
μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρ-
μόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη 
απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού 
Εργασίας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαρια-
σμό του αιτούντα εργοδότη.

5. Ειδικότερα, ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το 
έντυπο ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, ακόμη 
κι αν πρόκειται για τον ίδιο Ιατρό:

i) Σε περίπτωση μεταβολής κατά περίπτωση ενός ή 
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων 
της παρ. 3 και

ii) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης 
ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στο σύστημα 

ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την επικαιροποίηση των ως άνω δηλω-
θέντων στοιχείων της παρ. 3.

Άρθρο 8
Τροποποίηση της Ανάθεσης Καθηκόντων 
Ιατρού Εργασίας, λήξη ή διακοπή αυτής

1. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και προϋπο-
θέσεων της υποχρέωσης του εργοδότη να χρησιμοποιεί 
τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τις κείμενες διατά-
ξεις, ο εργοδότης που έχει αναθέσει σχετικά καθήκοντα 
σε Ιατρό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, προβαίνει στις 
ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 7, υποβάλλοντας 
τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία του άρ-
θρου αυτού.

2. Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του εργοδό-
τη, του Ιατρού ή της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της άσκησης 
των καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, υποβάλλεται αίτημα 
διακοπής.

Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής χρη-
σιμοποίησης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από τον ερ-
γοδότη, η δήλωση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋ-
ποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, με 
την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της από-
φασης απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, επέρχεται αυτοδικαίως στο 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ η διακοπή του συνόλου των αναθέσεων κα-
θηκόντων Ιατρού Εργασίας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις 
που συμβλήθηκαν με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία επεβλήθη 
η ανωτέρω απαγόρευση.

4. Για τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων των περιπτώ-
σεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποστέλ-
λεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του 
εργοδότη και του Ιατρού Εργασίας ή της ΕΞΥΠΠ.

Άρθρο 9
Μεταβατική ρύθμιση

1. Από την 01/03/2021 όλοι οι Ιατροί που κατέχουν την 
ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας ή περιλαμβάνονται 
στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, 
εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δε-
δομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.

2. Από την 01/05/2021 κάθε νέα ανάθεση καθηκό-
ντων Ιατρού Εργασίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
απόφασης.

3. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών εργασίας 
που θα υποβληθούν εγγράφως στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως 
30/04/2022 να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία ανάθε-
σης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας απόφασης.
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Τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω έγγραφων ανα-
θέσεων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Κυρώσεις

Από 01/05/2021 η ανάθεση άσκησης καθηκόντων 
κατά τρόπο διαφορετικό από τις προβλέψεις της πα-
ρούσης, επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, όπως ισχύουν.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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