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                                        Αζήλα: 28/9/2005           

                                        Αξηζ.Πξση.: Τ1/Γ.Π.νηθ.102120                                        

           

ρεη:   1. Ο Νόκνο 3386 (Φ.Ε.Κ. 212/23-8-2005/η.Α) «Είζνδνο, δηακνλή θαη 

θνηλσληθή 

                έληαμε ππεθόσλ ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα». 

            2. Η κε αξηζ. πξση. νηθ. 15888/1-9-05 Εγθύθιηνο ηνπ ΤΠΕΔΔΑ  

           3. Σν κε αξ. πξση.3643/14-9-2005 Τ.. ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

           4. Σν κε αξ. πξση. 16639/12-9-05 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ  

                Ε..Δ.Δ.Α. 

           5. Η κε αξηζ. 15887/05 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ε..Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1256/7-9-

05) 

6. Σν κε αξ. πξση. νηθ. 5770/26-9-05 έγγξαθν ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  

            

αο γλσξίδνπκε όηη πξόζθαηα δεκνζηεύηεθε ν Ν. 3386/2005 

(Φ.Ε.Κ.212/η.Α/23.8.2005), γηα ηελ είζνδν, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

αιινδαπώλ ζα ππνβιεζνύλ από 1/10/05 έσο θαη 31/12/05. 

       Έλα από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνύλ ζηε ρώξα καο, είλαη ην 

πηζηνπνηεηηθό πγείαο. 

       Πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ζαο, ζαο γλσξίδνπκε όηη: 

 ην πηζηνπνηεηηθό πγείαο πνπ ζα εθδίδεηαη από ηα Κξαηηθά Ννζειεπηηθά Ιδξύκαηα, 

Κέληξα Τγείαο ή Θεξαπεπηήξηα θαη Ιαηξεία ηνπ Ι.Κ.Α, ζα αλαγξάθεηαη όηη: «ν 

αιινδαπόο δελ πάζρεη από λόζεκα, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Επηδεκηνινγηθά 

Δεδνκέλα θαη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ) κπνξεί λα απνηειεί θίλδπλν 

γηα ηε Δεκόζηα Τγεία».  

Τπόδεηγκα πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο, θαζώο θαη ππόδεηγκα θάξηαο αζζελνύο, ζαο 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. 

            Σα λνζήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηζρύνληα Δηεζλή Τγεηνλνκηθό 

Καλνληζκό ηνπ ΠΟΤ θαη απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία είλαη ε ρνιέξα, ε 

παλώιεο θαη ν θίηξηλνο ππξεηόο. Είλαη γλσζηό, όηη ηα λνζήκαηα απηά εκθαλίδνληαη 

κε νμεία θιηληθή εηθόλα, ε νπνία είλαη εκθαλήο θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε. Σα 

αλσηέξσ λνζήκαηα δελ ππάξρνπλ ζηε ρώξα καο θαη ν αλώηαηνο ρξόλνο επώαζεο 

απηώλ είλαη κέρξη θαη 21 εκέξεο.  

ύκθσλα κε ηα Δηεζλή Επηδεκηνινγηθά Δεδνκέλα ζεσξείηαη σο θίλδπλνο γηα ηε 

δεκόζηα πγεία θαη ε θπκαηίσζε, ηεο νπνίαο ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία είλαη 

απαξαίηεηε, γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηεο λόζνπ. Ο πξνζπκπησκαηηθόο 

πιεζπζκηαθόο έιεγρνο (screening) ηεο θπκαηίσζεο, πεξηιακβάλεη ηελ  θιηληθή 

εμέηαζε ηνπ αζζελνύο, αθηηλνγξαθία ζώξαθνο θαη δηελέξγεηα θπκαηηλναληίδξαζεο 

(Mantoux).    

            πκπεξαζκαηηθά, ε θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνύο, ε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο 

θαη ε  Mantoux, απνηεινύλ ηε βάζε ηνπ απαηηνύκελνπ ειέγρνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο. Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ελ ιόγσ εμεηάζεσλ ζηα 

Δεκόζηα Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θαη Ι.Κ.Α., νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα 



θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ δέθα ( 10 ) επξώ σο ειάρηζην πνζό θάιπςεο ησλ δαπαλώλ 

γηα πιηθά θαη ακνηβέο ηαηξώλ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ (5 επξώ γηα θάιπςε θάζε 

είδνπο δαπάλεο θαη 5 επξώ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ 

ζα απαζρνιεζεί  γηα ην ζθνπό απηό) .   Σν πνζό ησλ 5 επξώ  πνπ ζα θαηαλεκεζεί  

ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα δνζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ζηα ηέιε ηνπ έηνπο) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζαο ζηαινύλ, ζην 

ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, από ηε Δηεύζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 

ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.                                                 

             

αο επηζεκαίλνπκε όηη  αλ θξηζεί απαξαίηεηνο από ηνλ θιηληθό ηαηξό, πεξαηηέξσ 

θιηληθνεξγαζηεξηαθόο  έιεγρνο, ηα  έμνδα ζα βαξύλνπλ ηνλ ελδηαθεξόκελν αιινδαπό 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θνζηνιόγεζε ησλ ηηκώλ ηνπ Φ.Ε.Κ. 

Η πξνκήζεηα ηεο θπκαηηλναληίδξαζεο (Mantoux) ζα γίλεηαη από ηα λνζνθνκεία  κε 

ηηο ηζρύνπζεο πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο, κέζσ ηνπ Ειιεληθνύ Ιδξύκαηνο Παζηέξ. 

Η εζσηεξηθή θαηαλνκή ζε  θάζε Δ.Τ.Π.Ε. (επηινγή λνζνθνκείσλ ,ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Εμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ, επηκέξνπο πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο πξνζσπηθνύ) , ζα γίλεη 

κε επζύλε ησλ  Δηνηθεηώλ, ελώ ζην ΙΚΑ ζα πξνζδηνξηζηεί από ηνλ  Δηνηθεηή ηνπ 

Ιδξύκαηνο  .   

                                                                O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ 

                                                                ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 


