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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από τις Εξ.Υ.Π.Π. 

Προσωρινή άρση της αναστολής παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας από τις Εξ.Υ.Π.Π., η οποία είχε 
ξεκινήσει χρονικά στις 27.6.2018, αποφάσισε ο Σύνδεσμος σε πρόσφατη έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις νομοθετικές 
βελτιώσεις που υιοθέτησε το Υπ. Εργασίας, καθώς και τις πρόσθετες διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές 
που πρόκειται να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον από τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς (Σ.ΕΠ.Ε., 
Ιατρικοί Σύλλογοι), με τους οποίους ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε συνεχή επαφή. 

Η πολύμηνη αναστολή παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας από τις Εξ.Υ.Π.Π., ανέδειξε το πρόβλημα 
στον σχετικό τομέα και για το λόγο αυτό άλλωστε έγιναν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις από το 
Υπουργείο Εργασίας, οι οποίες αν και δεν το επιλύουν, θέτουν νέα δεδομένα.   

Ο Σύνδεσμος αποφάσισε να αντιμετωπίσει θετικά τα νέα δεδομένα αίροντας την απόφαση αναστολής 
υπηρεσιών, αν και: 

 εξακολουθεί να υφίσταται πιεστικά το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς αριθμού ιατρών για 
την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες ΙΕ,  

 υπάρχουν ερμηνείες της νομοθεσίας που οδηγούν ουσιαστικά σε εξαναγκασμό των 
επιχειρήσεων αποδοχής ιατρών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνεργασία μαζί τους, 
ανεξαρτήτως των όρων οικονομικής συνεργασίας και επαγγελματικής πρακτικής τους.  

Στο πλαίσιο της επανέναρξης παροχής υπηρεσιών ιατρικής εργασίας, από τα μέλη του ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ 
θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό όλες οι εναλλακτικές λύσεις που απορρέουν από την πρόσφατη 
νομοθεσία, σχετικά με τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την αποδοχή από το ΣΕΠΕ 
των αναθέσεων καθηκόντων ΙΕ.  

Οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες  είναι υπό διαμόρφωση τόσο από το Υπουργείο Εργασίας εν 
αναμονή της έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης όσο και από τους υπόλοιπους φορείς.  

Ο ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ θα επιδιώκει συνεχή συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς αφενός μεν των 
ειδικών ιατρών εργασίας (οι οποίοι εύλογα προσπαθούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους), 
αφετέρου δε των ιατρών του ειδικού καταλόγου (οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έχουν οδηγηθεί σε 
ανεργία), ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λειτουργικό για όλους τους εμπλεκόμενους.  

Στόχος του ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ θα είναι πάντα η διατήρηση ενεργού ρόλου των ΕΞΥΠΠ στην αξιόπιστη 
παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους. 
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