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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (∆.Ε.Υ.Α.Λ.), που 

εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ.Βενιζέλου 13-17), µε την υπ' αριθµ. 278/2015 
απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΛ, 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  

Ο προϋπολογισµός της ∆ΕΥΑΛ για την παροχή της ανεξάρτητης 
υπηρεσίας του Ιατρού της εργασίας ανέρχεται σε 6.000,00€ ανά έτος. 

Το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του έτους 2015, της απασχόλησης του 
ιατρού εργασίας η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι 500€. Το υπόλοιπο 
ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό ∆ΕΥΑΛ έτους 2016. 

Η προβλεπόµενη πίστωση στον προϋπολογισµό του 2015 ανέρχεται 
στο ποσό των  6.000 €. 

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. 

Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στους 
εργαζοµένους της ∆ΕΥΑΛ, για τις οποίες, ως πραγµατικός χρόνος 
απασχόλησης του, ορίζονται συνολικά 110 ώρες ετησίως . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :  

1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα 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 1-12-2015 και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΛ, 
Ελ.Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη. 
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