
 

Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Ι Α Τ Ρ Ο Υ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Τα προσόντα του Ιατρού Εργασίας καθορίζονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3996/11 
(ΦΕΚ 170/Α’/2011), δηλαδή αναλυτικά:  

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (θα πρέπει να 
προσκομίσει τίτλο ειδικότητας και πιστοποίηση από τον ιατρικό σύλλογο. Ο όρος 
αυτός είναι υποχρεωτικός με ποινή αποκλεισμού).  

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 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.  

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.  

2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός 
Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα 
δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται 
απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι.  

        β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η 
διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για 
τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο 
τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος 
τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.  

        γ) 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 λάβει βεβαίωση του συλλόγου 
αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της 
Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια. 

 
 


