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2ο χλμ Κοζάνης - Θεσσαλονίκης                                Κοζάνη  14-12-2021 

ΚΟΖΑΝΗ, 50100                                                       Αρ. πρωτ.: 52605 

ΤΗΛ: 24610 51500                               

FAX: 24610 51550 

             

                                

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

(CPV:85121100-4, ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΑΓΔ 00310, ΑΔΑΜ:21REQ009573627, Κ.Λ.:61-00-05) 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

( Δ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ) 

Σύμφωνα με τον Ν.3850/2010 ΦΕΚ Α 84/02.06.2010 «κύρωση του κώδικα νόμων για την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων» και το άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 27 του ν. 4304/2014, προτίθεται να αναθέσει 

καθήκοντα ιατρού εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη ιατρό εργασίας. 

1.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα που ορίζει το άρθρο 16 

του Ν. 3850/2010: 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

• Ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

2. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

3. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον 

ισχύοντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2Α του ν. 

3850/2010, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011, όπως 

τροποποιήθηκε ως προς την περίπτωση γ΄ αυτής με το άρθρο 46 του ν. 4578/2018 και οι 

εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο Ιατρών που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις  

όπως κυρώθηκε με την ΥΑ  43323/1983/2018 (ΦΕΚ Β' 3509/21-08-2018). 

  Η απασχόληση του Ιατρού Εργασίας θα είναι με σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρονικής 

διάρκειας από 02/01/2022 έως 31/12/2023. Οι ώρες απασχόλησης θα είναι εκατόν τριάντα 

(130) ετησίως, ήτοι 2,5 ώρες την βδομάδα και συνολικές μηνιαίες αποδοχές τετρακόσια 

(400,00) ευρώ μικτά. 

3. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α` 84), ο οποίος έχει 

σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να 

προσκομίσει έγγραφη άδεια της Διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, με την οποία θα 

επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε συγκεκριμένη επιχείρηση.  
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών. 

4. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου. 

5. Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να 

ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου 

στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος 

ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.  

6. Ιατρός με σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται να 

προσκομίσει σχετική άδεια της Διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα για την άσκηση 

καθηκόντων Ιατρού 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 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 ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή των δικαιολογητικών στο 

Τμήμα Διοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 08:00  έως και 14:00, (πληροφορίες στο τηλ. 2461051519,2461051516 

Τμήμα Διοίκησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού - κ. Γούλκα Φωτεινή 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. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΕΥΑΚ 

 

 

 

    ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 




