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Προς: Περιφέρειες της χώρας
Γεν.Δ/νσεις Περιφέρειας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης
και Αλλοδαπών και Μετ/σης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους
ΟΤΑ χωρικής σας
αρμοδιότητας)

Θέμα:«Χρήση πιστοποιητικών υγείας».
Όπως σας είναι γνωστό, κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών αναζητούνται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3386/05,
πιστοποιητικά υγείας εκδοθέντα από κρατικά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ι.Κ.Α., και
ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:




Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10, περ.γ, του ν.3386/2005 (212 Α΄) σε συνδυασμό με την
υπουργική απόφαση 933/16.1.2009 (53 Β΄), με βάση τις οποίες ζητείται πιστοποιητικό
ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή
Επιδημιολογικά Δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μπορεί να
αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού
απαιτείται, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπ.Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης
κλινική εξέταση του ενδιαφερομένου, ακτινογραφία θώρακος και διενέργεια
φυματινοαντίδρασης (Μantoux).
Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης
άδειας διαμονής εκπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να καταθέσουν
πιστοποιητικό υγείας, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των λόγων αυτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ν.3418/05 (287 Α’) «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας», το τελευταίο εδάφιο του οποίου διαγράφηκε με το άρθρο 6, παρ.2 του
ν.3627/07 (292 Α’), τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι
ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την
ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών,
ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή
ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες
γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.
Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την αρμόδια Δ/νση του Υπ.Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σας επισημαίνουμε ότι οι ιατρικές ειδικότητες στο γνωστικό αντικείμενο των
οποίων εμπίπτει η έκδοση πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν

πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομένα και τον ΠΟΥ
μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι οι Γενική Ιατρική, Παθολογία,
Πνευμονολογία-Φυματολογία και Παιδιατρική.
Επειδή στο παρελθόν κατά τη διαδικασία έκδοσης αδειών διαμονής έχουν διαπιστωθεί
περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών (π.χ θεωρήσεων εισόδου, διαβατηρίων,
πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης κλπ) είτε πλαστών, είτε γνήσιων με αναληθές
περιεχόμενο, σας ενημερώνουμε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον υφίστανται,
κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας σοβαρές ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των
πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς, οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να ζητούν
επανεξέταση των υπηκόων τρίτων χωρών από κρατικό νοσοκομείο, λαμβανομένου υπόψη ότι
το εν λόγω ζήτημα συναρτάται άμεσα με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.3 του ν.3418/05, «η έκδοση αναληθών ιατρικών
πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν,
θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα».
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, για τις
περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας για τη χορήγηση άδειας
διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κώστας Κιντής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπ.Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
2. Υπ.Εξωτερικών
Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και Σένγκεν
3. Υπ.Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Αλλοδαπών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
2. Γραφείο κου Γεν.Δ/ντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοιν.Ένταξης
3. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
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