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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Για ακόμα μια φορά γίνεται εμφανές το πόσο επιφανειακά προσεγγίζει το Υπουργείο Εργασίας το θέμα 

των υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. 

Παρά τις δεσμεύσεις των ιθυνόντων του Υπουργείου Εργασίας για επίλυση του φλέγοντος ζητήματος της 

έλλειψης ικανού αριθμού Ιατρών Εργασίας, το οποίο ταλανίζει τις Ελληνικές επιχειρήσεις εδώ και 6 

μήνες και αποβαίνει σε βάρος της υγείας των εργαζομένων, η Εγκύκλιος με Αρ.Πρωτ 403/Δ9.8, της 

21/02/2019 με θέμα ‘Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωση γ’ της παρ.2Α του άρθρου 16 του 

Ν.3850/2010 (Α’84)’, έρχεται να δυναμιτίσει ακόμα περισσότερο την ήδη έκρυθμη κατάσταση.  

Το Υπουργείο συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τις προτάσεις όλων των θεσμικών φορέων, δεν επιλύει 

κανένα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ενώ αντίθετα δημιουργεί πρόσθετα. 

Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε μια απίστευτη γραφειοκρατία κατά την ανάθεση καθηκόντων ιατρού 

εργασίας και έχει μετατρέψει τους Ιατρικούς Συλλόγους σε ‘γραφεία εύρεσης εργασίας’ των ιατρών που 

προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες.  

Επιπλέον παρεμβαίνει εντελώς πρόχειρα στη διαδικασία των επιχειρήσεων για ανάθεση καθηκόντων 

ιατρού εργασίας και σύναψη σύμβασης, αφού η Εγκύκλιος τονίζει ότι εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα 

Ειδικού Ιατρού Εργασίας, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιλέξει τον συγκεκριμένο Ιατρό, 

ανεξαρτήτως κόστους, επαγγελματικής υπόστασης και αξιοπιστίας, γεγονός το οποίο παραβιάζει ευθέως 

την Αρχή Ελευθερίας των Συμβάσεων. 

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει να υποστηρίζει τα φαινόμενα αδιαφάνειας και 

παραβατικότητας, με την μη ενεργοποίηση του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για τους Ιατρούς Εργασίας, 

προβάλλοντας συνεχώς ανυπόστατες δικαιολογίες.  

Απέναντι στην προώθηση προφανών συντεχνιακών συμφερόντων που βλάπτουν το Εργατικό Δυναμικό 

της χώρας, ο ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ ΕΞ.Υ.Π.Π συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την οριστική 

επίλυση του ζητήματος, με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και με γνώμονα πάντοτε την 

προώθηση της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και την ανάδειξή της σε μείζονα κινητήριο μοχλό της 

κοινωνίας. 
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