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Ιζοηιμία ιαηπικών πιζηοποιηηικών, γνωμαηεύζεων και ζςνηαγών, 

ανεξάπηηηα από ηο αν εκδίδονηαι από ιαηπούρ πος ςπηπεηούν ζε 

Ν.Τ1.Δ.Δ. ή Ν.Ϊ1.1.Δ. ή ιδιώηερ ιαηπούρ 

απ παοαθέςξσμε ςημ επιρςξλή πξσ λάβαμε από ςξ Τπξσογείξ Τγείαπ και Κξιμωμικήπ Αλληλεγγσήπ

 

Αθήμα 17-9-2010 Αο. Ποως.: Τ1/Γ.Π. ξικ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ 

ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΜΑΣΩΝ 

Πληοξτξοίεπ: Α. Παπαγιαμμξπξύλξσ Tax. Δ/μρη: 

Βεοαμζέοξσ 50 Tax. Κώδικαπ: 10438 Σηλέτωμξ: 210 5239689 Fax: 

210 5233563 

ΠΡΟ: Όπωπ πίμακαπ απξδεκςώμ 

ΘΕΜΑ: «Ιρξςιμία ιαςοικώμ πιρςξπξιηςικώμ, γμωμαςεύρεωμ και ρσμςαγώμ, 

αμενάοςηςα από ςξ αμ εκδίδξμςαι από ιαςοξύπ πξσ σπηοεςξύμ ρε Ν.Π.ΔΑ. ή 

Ν.Π.ΙΑ. ή ιδιώςεπ ιαςοξύπ» 

ΣΧΕΤ: 1. Ο Νόμξπ 3418 (ς, Α' ΦΕΚ 287/28-11-2005), «Κώδικαπ Ιαςοικήπ 

Δεξμςξλξγίαπ». 

2. Ο Νόμξπ 3627 (ς. Α' ΦΕΚ 292/24-12-2007), «Κύοωρη α) Σύμβαρηπ Δωοεάπ 

ςξσ Σωμαςείξσ «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλξγξπ Φίλωμ Παιδιώμ με Καοκίμξ» σπέο ςξσ 

Ελλημικξύ Δημξρίξσ και ςξσ Ν.Π.Δ.Δ. «Νξρξκξμείξ Παίδωμ - Η Αγία Σξτία», 

β) Σύμβαρηπ μεςανύ ςξσ Σωμαςείξσ «Ελλημικόπ Εοσθοόπ Σςασοόπ» και ςξσ 

Υπξσογείξσ Υγείαπ και Κξιμωμικήπ Αλληλεγγύηπ και άλλεπ διαςάζειπ». 

3. Τξ με αο. ποως. ΥΙγ/Γ.Π./ξικ. 81316/10-6-2008 έγγοατξ ςηπ Υπηοερίαπ 

μαπ με θέμα «Διεναγωγή παοακλιμικώμ ενεςάρεωμ για ςημ έκδξρη αςξμικώμ 

βιβλιαοίωμ σγείαπ εογαζξμέμωμ ρε καςαρςήμαςα σγειξμξμικξύ εμ-

διατέοξμςξπ». 

4. Τξ με αο. ποως, Υ1/ΤΠ. 106512/3-9-2010 έγγοατξ ςηπ Υπηοερίαπ μαπ με 

θέμα «Χξοήγηρη πιρςξπξιηςικξύ σγείαπ ρε σπηκόξσπ ςοίςωμ υωοώμ». 

Καςόπιμ επαμειλημμέμωμεοωςημάςωμ πξσ ςίθεμςαι ςηλετωμικά ρςημ 

Τπηοερία μαπαϊςό άλλα Τπξσογεία καθώπ και από Δ/μρειπΔημόριαπ Τγείαπ 

Νξμαουιακώμ Ασςξδιξικήρεωμ, αματξοικά με ςημ ιρξςιμία ιαςοικώμ 

πιρςξπξιηςικώμ, γμωμαςεύρεωμ και ρσμςαγώμ, αμενάοςηςα από ςξ αμ 

εκδίδξμςαι από ιαςοξύπ πξσ σπηοεςξύμ ρε Ν.Π.Δ,Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώςεπ 

ιαςοξύπ, ραπ εμημεοώμξσμε για ςα κάςωθι: ύμτωμα 

μεςιπδιαςάνειπςηππαο,2, ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Ν. 3627/2007 (ρυες. 2) 

καιςιπδιαςάνειπςηππαο. 1, ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 3418/2005 (ρυες. 1), «ςα 

ιαςοικά πιρςξπξιηςικά και ξι ιαςοικέπ γμωμαςεύρειπ, καθώπ και ξι ιαςοικέπ 

ρσμςαγέπ πξσ εκδίδξμςαι καςά ςξσπ μόμιμξσπ ςύπξσπ, έυξσμ ςξ ίδιξ κύοξπ 

και ςημ ίδια μξμική ιρυύ ωπ ποξπ ςιπ μόμιμεπ υοήρειπ και εμώπιξμ όλωμ ςωμ 

αουώμ και σπηοεριώμ, αμενάοςηςα από ςξ αμ εκδίδξμςαι από ιαςοξύπ πξσ 

σπηοεςξύμ ρε Ν.ΠΔ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώςεπ ιαςοξύπ. ε κάθε πεοίπςωρη, ςα 

εκδιδόμεμα πιρςξπξιηςικά και ξι εκδιδόμεμεπ γμωμαςεύρειπ ατξοξύμ 

απξκλειρςικά ρςξ γμωρςικό αμςικείμεμξ ςηπ ειδικόςηςαπ κάθε ιαςοξύ». 

Σέλξπ, ρύμτωμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Ν. 3418/2005 (ρυες. 2), «η 

έκδξρη αμαληθώμ πιρςξπξιηςικώμ ρσμιρςά πειθαουικό και πξιμικά αδίκημα 

ρύμτωμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. Ιδιώςεπ ιαςοξί πξσ εκδίδξσμ ιαςοικά 

πιρςξπξιηςικά ή μεςέυξσμ ρε επιςοξπέπ πξσ ςα εκδίδξσμ, θεωοξύμςαι 

σπάλληλξι καςά ςημ έμμξια πξσ έυει ξ όοξπ ρςξμ Πξιμικό Κώδικα». 

Διρηγηςήπ: 

Ποξϊρςάμεμξπ Σμήμαςξπ 

Ποξϊρςάμεμξπ Δ/μρηπ Ποξϊρςαμέμη 

Γεμ. Δ/μρηπ 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Α. 

ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΏΝ 

1. Όλα ςα Τπξσογεία Γο. 

κ.κ. Τπξσογώμ 

2. Όλεπ ςιπ Νξμαουιακέπ Ασςξδιξικήρειπ 

Δ/μρειπ Δημόριαπ Τγείαπ 

Δ/μρειπ Τγείαπ - Ποόμξιαπ 

Έδοεπ ςξσπ 

3. Τ.ΠΔ. ςηπ υώοαπ 

(με ςημ σπξυοέωρη μα εμημεοώρξσμ όλα ςα Νξρξκξμεία και Κέμςοα Τγείαπ 

αομξδιόςηςαπ ςξσπ) 

4. Γεμική Γοαμμαςεία Κξιμωμικώμ Αρταλίρεωμ Δ/μρη Αρτάλιρηπ 

Αρθέμειαπ και Μηςοόςηςαπ ςαδίξσ 29, 10559 Αθήμα 

(Με ςημ σπξυοέωρη μα εμημεοώρει όλα ςα Αρταλιρςικά Σαμεία) 

5. Παμελλήμιξ Ιαςοικό ύλλξγξ 

Πλξσςάουξσ 3, 10675, Αθήμα 

(με ςημ σπξυοέωρη μα εμημεοώρει όλα ςα μέλη ςξσ) 

6. Παμελλήμιξ Υαομακεσςικό ύλλξγξ Πειοαιώπ 

134 & Αγαθημέοξσ, 11854, Αθήμα 

(με ςημ σπξυοέωρη μα εμημεοώρει όλα ςα μέλη ςξσ) 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γο. κ. Τπξσογξύ 

2. Γο. κ.κ. Ττσπξσογώμ 

3. Γο. κ.κ. Γεμικώμ Γοαμμαςέωμ 

4. Γο. Ποξϊρςαμέμωμ Γεμικώμ Διεσθύμρεωμ 

5. Δ/μρη Δημόριαπ Τγιειμήπ 

 

 


