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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (∆.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) σύμφωνα µε τον Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και
Ασφάλεια των Εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Ν. 3762/2009,
Υ.Α Υ7α/Γ.Π. Οικ. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775/26-08-2009) «Ιατροί εργασίας – όροι
και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων», τον Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων» και του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012,
προτίθεται να αναθέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας µε σύμβαση παροχής υπηρεσιών
σε ιδιώτη ιατρό εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα που ορίζει το
άρθρο 8 του Ν. 1568/1985:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.
1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον
παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συβάσεις παροχής
υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς
να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά
τίτλο άλλης ειδικότητας.
Η απασχόληση του Ιατρού Εργασίας θα είναι µε σύμβαση εργασίας
«Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών» χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι ετησίως εκατό (100) ώρες. Το μηνιαίο και
εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων στις μονάδες εργασίας
θα καθοριστεί με τη σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί μεταξύ του ιατρού εργασίας
και της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών.
4. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
5. Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, θα πρέπει να προσκομίσουν τα στοιχεία εκείνα που
αποδεικνύουν την επταετή απασχόληση τους ως γιατροί εργασίας.
6. Οι γιατροί που έχουν άλλη ειδικότητα, πλην της ειδικότητας της ιατρικής εργασίας,
και εκτελούσαν την 15-05-2009, ημερομηνία ισχύος του παραπάνω Ν.3762/2009,
καθήκοντα ιατρού εργασίας, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα αποδεικνύουν την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
7. Οι γιατροί που εργάζονται σε ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να προσκομίσουν και
βεβαίωση από αυτά που τους επιτρέπει να εργασθούν και ως ιατροί εργασίας.
8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά τον νόμο
αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής
διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού
πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά το νόμο αρμόδιου οργάνου
µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε
πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Ιωαννιτών (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Ιωαννίνων (Β’ βαθμός
εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της χώρας (Γ' βαθμός
εντοπιότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με την
υποβολή των δικαιολογητικών στο Γραφείο Προσωπικού της Διεύθυνσης
Οικονομικού & Διοικητικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και στο τηλέφωνο 2651054500 εσωτ.
2082.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της
πρόσκλησης σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες την 03η/11/2018 και για χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και την 13η/11/2018 και
ώρα 14:30.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., τηλέφωνο
2651054500 εσωτ. 2071.
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