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Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, 
 

Είναι πρωτάκουστο ότι το άνοιγμα των «κλειστών επαγγελμάτων» αφορά τις ιατρικές 
ειδικότητες, πράγμα που φαίνεται να εννοεί ο συνεργάτης σας κ. Δ. Μαρκόπουλος σε 
άρθρο του στο οικονομικό σας ένθετο Business Stories στην έκδοση της Κυριακής 2 
Μαΐου 2010. Όπως είναι αυτονόητο ότι την ειδικότητα του Χειρουργού δεν είναι δυνατό να 
την ασκεί ο Ψυχίατρος - ακόμα και μετά το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων - έτσι και 
για την ειδικότητα της ιατρικής της Εργασίας απαιτείται να την ασκούν οι εκπαιδευμένοι 
στο ειδικό αυτό αντικείμενο Ειδικοί Ιατροί Εργασίας και όχι Ειδικοί Πλαστικοί 
Χειρουργοί... Η ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας είναι μια νομοθετικά  κατοχυρωμένη 
ιατρική ειδικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στη χώρα μας με το ΠΔ 213/1986 
«Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» και έχει συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο που αποκτάται με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα 
με το ΠΔ 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας». Τις 
αδυναμίες της Ελληνικής Πολιτείας, από το 1985, που ψηφίσθηκε η σχετική νομοθεσία για 
την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στους εργαζόμενους (ΠΔ 
1568/1985), να ειδικεύσει γιατρούς στη συγκεκριμένη ειδικότητα (με βάση τις οργανικές 
θέσεις ειδικευομένων εκπαιδεύει 25 Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας κάθε 4 έτη) για την 
παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της εργασιακής υγείας των εργαζομένων 
της χώρας θα ήταν επισφαλές να νομιμοποιούνται με τη δήθεν παροχή αυτών των 
υπηρεσιών με «μαϊμού» υπηρεσίες από ιατρούς αλλότριων ειδικοτήτων ή και 
ανειδίκευτους. Άλλωστε,  πρόκειται για καταφανή παρανομία, αφού σύμφωνα με την 
ιατρική δεοντολογία (Ν.3418/ΦΕΚ287/28.11.2005) ένας ιατρός μπορεί να έχει αποκτήσει 
περισσότερες από μια ειδικότητες, αλλά μπορεί να ασκεί μόνο μια. Χρόνιο αίτημα της 
Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος προς την Πολιτεία ήταν και 
παραμένει η αύξηση των θέσεων των ειδικευόμενων ιατρών εργασίας στις 100 - εκδοχή 
που ούτε συντεχνιακή μπορεί να χαρακτηριστεί, ούτε διευκολύνει ανάπτυξη καρτέλ... Η 
αύξηση των οργανικών θέσεων των ειδικευομένων στην Ιατρική της Εργασίας (με 
μετασχηματισμό οργανικών θέσεων που παραμένουν κενές σε ειδικότητες που είναι ήδη 
πληθωρικές), είναι ευκαιρία να γίνει άμεσα, αν πραγματικά ενδιαφέρεται η Κυβέρνηση για 
την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων - και όχι μόνο για την 
νομοθετική κάλυψη των επιχειρήσεων. Ας δημιουργήσει δημόσιες δομές, υπηρεσίες 
πρόληψης και εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, 
όπως είναι νομοθετικά υποχρεωμένη. Παραβλέπουμε τις αναφορές αριθμών στο 
συγκεκριμένο άρθρο, που δεν έχουν καμία τεκμηρίωση, αλλά εύκολα διαβλέπει κανείς ότι 
ΕΞΥΠ(Π)υρετούν ποικίλα συμφέροντα. Τελικά το άρθρο αυτό προτείνει την παράνομη 
άσκηση μιας ειδικότητας από ιατρούς που δεν την κατέχουν; Παραμένουμε στη διάθεσή 
σας ως Επιστημονική Εταιρεία, όπως θα ήμασταν άλλωστε, αν είχατε απευθυνθεί σε μας 
για την πληρότητα του ρεπορτάζ. 
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