ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Σχέδιο Νόµου για την αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας

Σε αναµονή της έναρξης διαβούλευσης για το σχέδιο νόµου «Αναµόρφωση Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ µε επιστολή της
την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, κατέθεσε τις απόψεις της σε δύο συγκεκριµένα ζητήµατα που
αφορούν στις ρυθµίσεις για τους ιατρούς εργασίας και τις διοικητικές κυρώσεις στις
περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας.
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που έχει δοθεί στη δηµοσιότητα επιχειρούνται
ρυθµίσεις για τους Ιατρούς Εργασίας, µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα άσκησης
των εν λόγω καθηκόντων είτε από Ιατρούς µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα είτε από
Ιατρούς που περιλαµβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΣΒΒΕ επεσήµανε την ανάγκη να εξεταστούν
στο σχέδιο νόµου πιο τολµηρές αλλαγές, στην κατεύθυνση κατάργησης
µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων που εξυπηρετούν συντεχνιακά
συµφέροντα και αυξάνουν το κόστος των υπηρεσιών αυτών χωρίς να εξασφαλίζεται
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα, στις κατά άρθρων παρατηρήσεις του, ο ΣΒΒΕ πρότεινε τα ακόλουθα:

Η παράγραφος 1 να επαναδιατυπωθεί ως εξής : «Οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας
καθώς και όσοι Ιατροί έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µέχρι τις 9
Αυγούστου 2005 και το όνοµά τους συµπεριλαµβάνεται σε Ειδικό Κατάλογο
Ιατρών που δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σε
όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς προηγούµενη άδεια των κατά τόπους
Ιατρικών Συλλόγων».

Η παράγραφος 2 να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
«Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µπορούν να ασκούν

οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας

Όσοι Ιατροί έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας µέχρι τις 9
Αυγούστου 2005 και το όνοµά τους συµπεριλαµβάνεται σε Ειδικό Κατάλογο
Ιατρών που δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών που δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα Ιατρού
Εργασίας, θα µπορούν να εγγραφούν στο εξής και όσοι Ιατροί έχουν
οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ανά αντικείµενο δραστηριότητας και διαθέτουν
βεβαίωση εκπαίδευσης σε θέµατα ιατρικής της εργασίας.
Για τη διαδικασία σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, τις προϋποθέσεις, την
υποβολή αιτήσεων, τις προθεσµίες, το περιεχόµενο, την διάρκεια και τους φορείς
υλοποίησης των εκπαιδεύσεων, τις ειδικότητες ανά αντικείµενο δραστηριότητας,
την τήρησή του, τον έλεγχό του και οτιδήποτε άλλο αφορά σε αυτόν, θα εκδοθεί
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντός διµήνου από
τη δηµοσίευση του παρόντος».

Η παράγραφος 4 να αφαιρεθεί.

Τέλος, και όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις ζητήθηκε η αφαίρεση της ενότητας
VI, παράγραφος 1α, άρθρο 13, επισηµαίνοντας ότι η όποια επιβολή προστίµου µε
την έκδοση του φύλλου ελέγχου από τον ελέγξαντα Επιθεωρητή Εργασίας θα
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έπεται της παροχής εξηγήσεων εκ µέρους της
επιχείρησης.

