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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που 

εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ.Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθμ. 27/2017 
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, ενέκρινε την διαδικασία δημοσίευσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της 
Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής 
Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή 
υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την επιχείρηση.  

Το σύνολο των ετήσιων ωρών απασχόλησης του ιατρού εργασίας είναι 
110 ώρες. 

Η ΔΕΥΑΛ έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα 

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων. 

2. Το άρθρο 4 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων» 

3. Το Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των 
εργαζομένων» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/23-8-1980) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Αναμόρφωση του Σώματος 

Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις) 

6. Τις διατάξεις του άρθρου  83 του Ν. 2362/95 
7. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών  
8. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων» 
9. Τις διατάξεις του Ν.3762/2009 «Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, 

ΟΕΚ, Ιατροί, εκπαιδευτικοί κλπ. και ειδικότερα το άρθρο 12, 
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παράγραφος (β) «Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή 
να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά 
τίτλο άλλης ειδικότητας», σχετικά με το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων 
ιατρού εργασίας 

10. Την από 25-1-2016 υπογραφείσα σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων 
ιατρού εργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΛ και του ειδικού παθολόγου κ. 
Αθανάσιου Γαλή, η οποία ίσχυε για ένα έτος   

11. Το σύνολο των ετήσιων ωρών απασχόλησης του ιατρού εργασίας 
προτείνεται 110 ώρες  

12. Ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΛ για την παροχή της ανεξάρτητης 
υπηρεσίας του Ιατρού της εργασίας ανέρχεται σε 6.000,00€ ανά έτος 
(χωρίς ΦΠΑ). Η δέσμευση δαπάνης αφορά 1 έτος με έναρξη την 
υπογραφή σύμβασης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2017 και  
2018 από τον Κ.Α. : 61.00.005.00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ», με ποσό 5.100 € έως το τέλος του 2017 και το υπόλοιπο 
θα αντληθεί από πιστώσεις του έτους 2018. Α.Α.Υ.: 135/7-2-17. (ΑΔΑ: 
7ΞΖ5ΟΚΠΛ-44Π). 

 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η 
υποψήφιος/α πρέπει να : 

1. Είναι ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου, 
2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως 

πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, 
3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά 

προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να 
ασκούν : 

1. Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα,  οι οποίοι στις  15/5/2009 είχαν 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εργασίας με επιχειρήσεις και 
αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά 
τουλάχιστον έτη, 

2. 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. 

Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης ιατρού με την 
παραπάνω ειδικότητα είναι δυνατόν να προσληφθεί ιατρός οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το 
οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και τις σχετικές κανονιστικές 
αποφάσεις. 

 Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η εν λόγω διαδικασία 
μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Λέσβου, 
η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δύναται να αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων - όπως 
ορίζει ο Ν. 3996/2011, αρ. 29, παρ.1-εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τη θέση, προκειμένου να παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες στο 
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος με μεριμνά του, καλείται να γνωστοποιήσει στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. εντός εύλογης προθεσμίας (μέχρι τη λήψη προθεσμίας 



εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τους/τις υποψηφίους/ες ιατρούς μεταξύ των 
μελών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις - προσόντα. 

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των 
υποψηφίων με κριτήρια τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική τους 
κατάρτιση και την εμπειρία στο αντικείμενο της ιατρικής της εργασίας . 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :  

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, 
αντίστοιχο και νομίμως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, 

2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, 
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου, 
4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως 

πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, 
5. Πιστοποιητικό   του   Ιατρικού   Συλλόγου   ότι   ο   υποψήφιος δεν  έχει 

τιμωρηθεί πειθαρχικά, 
6. Γνωστοποίηση  των  επιχειρήσεων  όπου   ο   υποψήφιος   ασκεί  

καθήκοντα   Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στους Ν. 3850/2010 (αρ.9, παρ.4) & 3996/2011   (αρ. 
29, παρ.  3), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο  ΚΕ.Π.Ε.Κ. 
(Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου), 

7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν 
κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε (Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας) σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3850/2010 (αρ. 16, 
παρ.2), 

8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, 

9. Βιογραφικό Σημείωμα, 
10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, και 
11. Σε  περίπτωση   υποβολής   προσφοράς  από  εταιρία  (Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας Πρόληψης), εκτός από τα παραπάνω 
πιστοποιητικά του προτεινόμενου Ιατρού Εργασίας, θα υποβληθεί και 
υπεύθυνη δήλωση του (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του για το λογαριασμό της εταιρίας σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Στα βιογραφικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
αναφέρουν τυχόν απασχόληση τους σε Ασφαλιστικούς Φορείς. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μαζί με την οικονομική προσφορά 
έως τις 3-3-2017  και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ, 
Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη. 

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

           

         ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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      ΠΡΟΣ: Την εφημερίδα   

       «ΕΜΠΡΟΣ»  

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

 

 Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας τη συνημμένη 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μία (1) φορά στις 16-2-2017. 

 Επίσης να μας στείλετε σύντομα δύο (2) φύλλα της εφημερίδας σας, 

καθώς και το τιμολόγιο για την οικονομική σας τακτοποίηση. 

 

     Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΕΥΑΛ 

 

         ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ  
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