
   

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ηράκλειο    21/ 6/ 2012 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                          Αρ. Πρωτ. οικ.  6743      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Τµήµα ∆ηµόσιας Υγιεινής 

Πληροφορίες: Μανώλης Λουµπούνης                                                                                                        

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μ. Καρδιωτίσσης 56                                 ΠΡΟΣ            

Ταχ. Κώδικας : 71201                                         ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                          

Τηλέφωνο : 2813410791                          

F A X  : 2810342034         

              

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση βιβλιαρίου υγείας και αντικατάστασή του µε πιστοποιητικό υγείας. 

ΣΥΝ:   1. Η µε αριθµό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012 υπουργική απόφαση 

             2. Η µε Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/29-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος  

                 του ΥΥΚΑ. 

   3. Πρότυπο πιστοποιητικού υγείας. 

 

 

 Σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε την ανωτέρω υπουργική απόφαση, καθώς και 

µε την σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης της υγείας σε 

εργαζόµενους επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  Καταργείται η υποχρέωση 

έκδοσης βιβλιαρίου υγείας και αντικαθίσταται από έκδοση πιστοποιητικού υγείας, 

σύµφωνα µε το πρότυπο που σας επισυνάπτουµε. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από 

οποιονδήποτε ιατρό  του δηµοσίου, ασφαλιστικού οργανισµού η ιατρού µε ιδιωτικό ιατρείο 

σε όλη την επικράτεια, µε ειδικότητα παθολόγου, γενικού ιατρού ή ιατρού εργασίας αν η 

επιχείρηση διαθέτει.  Ο ιατρός εξετάζει κλινικά τον ασθενή, και τον ενηµερώνει για όσα 

αναφέρει η εν λόγω απόφαση.  Υποχρεωτικά  όλοι οι  εξεταζόµενοι υποβάλλονται σε 

ακτινογραφία θώρακος, επιπρόσθετα δε, όσοι είναι χειριστές τροφίµων, σε καλλιέργεια 

και παρασιτολογική κοπράνων.  Η πραγµατοποίηση των εξετάσεων αυτών βεβαιώνεται 

από τον ιατρό στις αντίστοιχες θέσεις του πιστοποιητικού, και µπορεί να γίνει σε όλα τα 

κατάλληλα εργαστήρια (ιδιωτικά, δηµοσίων νοσοκοµείων η ασφαλιστικών οργανισµών). 

 Υπενθυµίζουµε ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων εξετάσεων από 

αυτές που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση και στο ανάλογο 

πιστοποιητικό, παρά µόνον αν ο ιατρός το θεωρήσει απαραίτητο από την κλινική εξέταση 



του εργαζόµενου. Αν διαπιστωθούν νοσήµατα που κριθούν µεταδοτικά και επικίνδυνα για 

άλλους εργαζόµενους η πιθανολογείται η µετάδοσή τους, ο ιατρός θα επιτρέψει στον 

εργαζόµενο να εργαστεί µόνον µετά το τέλος της θεραπείας του.  

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να ενηµερώσετε όλους τους ιατρούς της 

αρµοδιότητάς σας, ώστε να προχωρούν στην έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, 

γεγονός που θα εξυπηρετήσει σε µέγιστο βαθµό τους πολίτες. Θα συνιστούσαµε δε να 

χορηγηθούν αντίγραφα του πρωτότυπου που σας αποστέλλουµε, ώστε να χορηγείται ένα 

ενιαίου τύπου για όλους τους εργαζόµενους.  

 Σηµειώνουµε ότι, τα βιβλιάρια πού έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα, συνεχίζουν να 

ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος τους. 

 

 Λουµπούνης Μανώλης                                Καµπάνης Νικόλαος 

      Γενικός Ιατρός                                         ∆ιευθυντής 

    Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος                          ∆ιεύθυνση ∆ηµ. Υγείας                                           

   ∆ηµόσιας Υγιεινής                                   Περιφέρειας Κρήτης 

 Περιφέρειας Κρήτης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 

1.  ∆ΥΠΕ Κρήτης (µε την παράκληση να ενηµερώσει όλους τους φορείς αρµοδιότητάς της, 

     Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και ∆ηµόσια Νοσοκοµεία) 

2. ΕΟΠΠΥ Παράρτηµα Κρήτης 

3. Ιατρικούς Συλλόγους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνης και Λασιθίου (για ενηµέρωση των  

    µελών τους) 

4. ∆ιευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων,   

    Ρεθύµνης και Λασιθίου 

5. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Κρήτης (µε την παράκληση να δηµοσιευτεί στον τύπο αλλά  

    και στα ΜΜΕ, για την άµεση ενηµέρωση των πολιτών.) 

6. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κρήτης (προκειµένου να ενηµερωθούν τα εντεταλµένα όργανα  

    που διενεργούν ελέγχους) 

7. Όλους τους ∆ήµους της Περιφέρειας Κρήτης (για την ενηµέρωση των ελεγκτικών τους 

    οργάνων π.χ. ∆ηµοτική Αστυνοµία) 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Περιφερειάρχη κ Αρναουτάκη 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουκιαδάκη 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Βουλγαράκη 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Λιονή 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Καστρινάκη 


