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ΑΠΟΦΑΣΗ Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498 (6)/2009
Ιατροί Εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις για την από−
κτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
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Ιατροί Εργασίας - Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας
της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 1775/26 Αυγούστου 2009)
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20
του ν. 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. 165 Α΄/21.8.1997) «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το
φάρµακο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ.
111 Α΄/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθη−
ση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ.
75/Α΄/15.5.2009) «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρη−
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών
Εποπτευόµενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1986 (Φ.Ε.Κ. 87
Α΄/7.7.1986)
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της
Εργασίας».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 415/1994 (Φ.Ε.Κ. 236
Α΄/29.12.1994) «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για
απόκτηση ει− δικότητας».
6. Την υπ’ αριθµ. 93/16/ΕΟΚ Κοινοτική Οδηγία της 5ης
Απριλίου 1993.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2004 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/9.2.2004)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις δι−
ατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαΐου 2001,
1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το
επάγγελµα του ιατρού».
8. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆10ε89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄ 40).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά ‘Οργανα» (Α΄ 98).
10. Την υπ’ αριθµ. 2 απόφαση της 215ης /3.4.2008 Ολο−
µέλειας του ΚΕ.Σ.Υ «Σχετικώς µε τον καθορισµό των
όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας από Ιατρούς άλλων
ειδικοτήτων».
11. Το πρακτικό της οµάδας εργασίας που συστήθηκε
µε τις υπ’ αριθµ. 1835/14.9.2006 και 2391/21.11.2006
αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ σχετικά
µε την ειδίκευση στην Ιατρική της Εργασίας−εκπαίδευση
Ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την απόκτηση της ειδι−
κότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
1. Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας εκτελούν:

α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της Ιατρικής
της Εργασίας.
β) Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του ν.
3762/2009 (Φ.Ε.Κ.75/Α΄/15.5.2009) εκτελούν καθήκοντα
ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο
της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο
άλλης ειδικότητας.
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δη−
µοσίευση του ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/15.5.2009)
έχουν συνάψει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού
εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον
έτη.
Oι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητούν Ειδικούς Ιατρούς
Εργασίας. Σε Νοµούς στους οποίους δεν υπάρχουν εγ−
γεγραµµένοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας στους Ιατρικούς
Συλλόγους, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στους όµο−
ρους Νοµούς. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδια−
φέρον από τους όµορους Νοµούς, µετά από βεβαίωση
των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, αναλαµβάνουν καθήκο−
ντα ιατρού Εργασίας µε ετήσιες συµβάσεις ιατροί των
περιπτώσεων (β) και (γ). Με την εγγραφή ειδικευµένων
Ιατρών Εργασίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς συλ−
λόγους, οι ειδικευµένοι Ιατροί Εργασίας αναλαµβάνουν
τις θέσεις αυτές.
2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 περίπτωση (β) που
υποβάλλουν αίτηση προς απόκτηση της ειδικότητας
της Ιατρικής της Εργασίας στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να συµπληρώσουν
άµεσα τα τµήµατα που λείπουν από τη βασική τους
ειδικότητα – ως υπεράριθµοι – και να δώσουν εξετά−
σεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας
της Ιατρικής της Εργασίας (είναι άµισθοι λόγω 2ης
ειδικότητας).
Οι αιτούντες ιατροί αναλόγως της ειδικότητας που
κατέχουν, οφείλουν να συµπληρώσουν τα γνωστικά
αντικείµενα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας,
τα οποία δεν είναι κοινά µε τη βασική τους ειδικότη−
τα. Οι ανωτέρω ιατροί οφείλουν να συµπληρώσουν τα
τµήµατα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα
και να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση της ειδικό−
τητας της Ιατρικής της Εργασίας εντός των εποµένων
οκτώ (8) ετών. Όσοι εξ’ αυτών δεν αποκτήσουν, εντός
της προαναφερόµενης προθεσµίας, την ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας, δεν θα έχουν δικαίωµα άσκησης
καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.
Α. Οι ιατροί των ειδικοτήτων παθολογίας, ρευµατο−
λογίας, πνευµονολογίας, καρδιολογίας, γαστρεντερο−
λογίας, νεφρολογίας οφείλουν να συµπληρώσουν τα
τµήµατα που λείπουν από τη βασική τους ειδικότητα
ως κάτωθι:
1. 1 µήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 µήνες ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 µήνες ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ
4. 1 µήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 µήνες ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού
Κινδύνου)
6. 12 µήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣ∆Υ είτε να
γίνει σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
7. 6 µήνες ανάλογα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 6 µήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (να υποβάλλουν
εγγράφως τη µέχρι σήµερα ενασχόλησή τους
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Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό κοµ−
µάτι, την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας και της
πρακτικής
άσκησης µπορούν να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση
τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
∆. Οι ιατροί της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής οφεί−
λουν να συµπληρώσουν τα τµήµατα που λείπουν από
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 6 µήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. 9 µήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3. 2 µήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
4. 12 µήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣ∆Υ είτε να γίνει
σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1996 (η θεωρητική εκπαίδευση να γίνει είτε
µε µοντέλο θερινής παρακολούθησης,
είτε µε τριήµερα εντατικά µαθήµατα)
5. 6 µήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό
κοµµάτι, την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας και της
πρακτικής άσκησης µπορούν να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής
της Εργασίας.
Ε. Οι ιατροί των ειδικοτήτων Μαιευτικής−Γυναικολο−
γίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής,
Ορθοπεδικής, Κυτταρολογίας, Παιδιατρικής, Χειρουρ−
γικής Παίδων, Ουρολογίας και Γενικής Χειρουργικής
οφείλουν να παρακολουθήσουν όλη την ειδικότητα γιατί
κανένα τµήµα της βασικής τους ειδικότητας δεν είναι
τµήµα της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
ΣΤ. Οι Ιατροί άνευ ειδικότητας θα πρέπει να ειδικευ−
θούν σύµφωνα µε τα π.δ. 213/1986 και 415/1994.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ως «ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας»
σε ποιες επιχειρήσεις, τι υπηρεσίες προσέφεραν
στους εργαζόµενους και να αξιολογηθούν από το
ΚΕ.Σ.Υ., ούτως ώστε να παρακολουθήσουν την 6µηνη
πρακτική άσκηση).
Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων για να δώσουν
εξετάσεις για την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ είναι να καταθέσουν διπλωµατική εργα−
σία και προς διευκόλυνσή τους διπλωµατική εργασία
στο αντικείµενο των εταιρειών ή της εταιρείας που
«ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας» (η διπλωµατική
εργασία είναι υποχρεωτική εκ του νόµου για την ειδι−
κότητα της Ιατρικής της Εργασίας).
Β. Οι ιατροί των ειδικοτήτων βιοπαθολογίας, δερµα−
τολογίας και κοινωνικής ιατρικής οφείλουν να συµπλη−
ρώσουν τα τµήµατα που λείπουν από τη βασική τους
ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 1 µήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
2. 2 µήνες ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. 3 µήνες ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ
4. 1 µήνας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
5. 2 µήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
6. 12 µήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣ∆Υ είτε να γίνει
σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
7. 6 µήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. 3 µήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
9. 6 µήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά το θεωρητικό
κοµµάτι, την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας και της
πρακτικής άσκησης µπορούν να δώσουν εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου Ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής
της Εργασίας.
Γ. Οι ιατροί της ειδικότητας αναισθησιολογίας οφεί−
λουν να συµπληρώσουν τα τµήµατα που λείπουν από
τη βασική τους ειδικότητα ως κάτωθι:
1. 2 µήνες σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
2. 12 µήνες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΣ∆Υ είτε να γίνει
σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ όπως ορίζεται από το
π.δ. 213/1986
3. 1 µήνας επείγοντα περιστατικά ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
4. 2 µήνες ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. 15 µήνες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
6. 3 µήνες ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
7. 6 µήνες ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

