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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(CPV: 83121200-5, ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΑΓ∆ 00286,
Α∆ΑΜ:17REQ002124814 2017-10-22, Κ.Λ.:61-00-05)
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
( ∆. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) σύµφωνα µε το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εργαζοµένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το 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», το
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 συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
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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 από 16/12/2017 έως 31/12/2019. Οι ώρες
απασχόλησης θα είναι εκατόν τριάντα (130) ετησίως, ήτοι 2,5 ώρες την βδοµάδα και
συνολικές µηνιαίες αποδοχές τετρακόσια (400,00) ευρώ µικτά.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Επικυρωµένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών.
4. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου.
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.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις κατά το νόµο αρµόδιες
αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες µεταφράσεις
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής ∆ιπλωµατικής 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 ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για την υποβολή των δικαιολογητικών στο
Τµήµα ∆ιοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες από 08:00 έως και 14:00, (πληροφορίες στο τηλ. 2461051519,2461051516
Τµήµα ∆ιοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού - κ. Νικολάου Νικόλαο ή Λιάπη Βασιλική).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης
σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών
ηµερών.
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