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Απ. 4767, 21.3.2014    

Απιθμόρ 160 

Ο ΠΔΡΗ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟ (ΝΟΜΟ 19(Η) ΣΟΤ 2011) 
_______________ 

Aπφθαζε κε βάζε ην άξζξν 35 

Ο Τπνπξγφο Άκπλαο κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ ηνπ 2011 (Ν.19(Η)/2011) απνθάζηζε 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. 8/24.6.11 ε νπνία θαζνξίδεη  ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ηε 
δηαδηθαζία ππνθαηάζηαηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαινχληαη γηα θαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε ζηε 
Γχλακε ή εθπιεξψλνπλ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη νπνίνη, κε αίηεκά ηνπο, 
επηθαινχληαη φηη γηα ιφγνπο πγείαο αδπλαηνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, θαζψο θαη φζσλ πάζρνπλ απφ ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα, παζήζεηο ή βιάβεο 
ηεο πγείαο.  

      α.  Σν Παξάξηεκα «Γ» ηεο πην πάλσ Απφθαζεο ηξνπνπνηείηαη φπσο παξαθάησ : 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» 

ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8 
ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

(Τπφδεηγκα) 
          Ο ππνγεγξακκέλνο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο…………………………(1) δηεπζχλσλ ην Κπβεξλεηηθφ Ννζειεπηήξην…………(2), 

βεβαιώνω 
φηη ν ………(3) ηνπ………………(4) θαη ηεο ……………(5) γελλεζείο ην έηνο ……...(6) ζηελ ………(7)  θάηνρνο ηνπ κε αξηζκφ 
……………….(8) Γειηίνπ Σαπηφηεηαο,  
 πάζρεη απφ ……………………………………………………...…...............................................…………………………..... 

………….…………(9)………………….. 
Ο Γηεπζχλσλ ην Ννζνθνκείν …………………. 

                                                                                                                                                    Ο ζεξάπσλ Ηαηξφο 
                Τπνγξαθή                                                                                                                                 Τπνγξαθή-Ολνκαηεπψλπκν 
 θξαγίδα ηνπ Ννζειεπηεξίνπ                              

Oδηγίερ ζύνηαξηρ 
(1) Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο δηεπζπληή 
(2) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Κξαηηθνχ Ννζειεπηεξίνπ  
(3) Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή 
(4) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ  
(5) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(6) Αλαγξάθεηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(7) Αλαγξάθεηαη ην ηφπνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(8) Αλαγξάθεηαη αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(9) Αλαγξάθνληαη ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο 

ΠΡΟΟΥΖ 
Ζ έθζεζε λα είλαη θαζαξά γξακκέλε θαη κε ηνλ ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο (ρσξίο ζβεζίκαηα θαη δηνξζψζεηο), 
πξφζθαηεο έθδνζεο θαη γεληθά λα κελ αθήλεηαη ακθηβνιία γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

β.  Πξνζηίζεηαη λέν Παξάξηεκα «Γ» φπσο παξαθάησ :  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» 
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

(Τπφδεηγκα) 

 Ο ππνγεγξακκέλνο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο…………(1) δηεπζχλσλ ην Κπβεξλεηηθφ Ννζειεπηήξην……………(2), 
βεβαιώνω 

φηη ν ……………(3) ηνπ…………(4) θαη ηεο …………(5) γελλεζείο ην έηνο ……...(6) ζηελ ………(7) θάηνρνο ηνπ κε αξηζκφ 
……………….(8) Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, 
 είλαη αδχλαην λα κεηαθηλεζεί γηα απηνπξφζσπε παξνπζίαζή ηνπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο, ηεο ΔΔΗ θαη ηνπ Δηδηθνχ 
Ηαηξνζπκβνπιίνπ επεηδή πάζρεη απφ …………………………………………… 
                                                                                                                              ……………………(9)………………….. 
Ο Γηεπζχλσλ ην Ννζνθνκείν …………………. 

                                                                                                                                                        Ο ζεξάπσλ Ηαηξφο 
                Τπνγξαθή                                                                                                                                    Τπνγξαθή-Ολνκαηεπψλπκν 
 θξαγίδα ηνπ Ννζειεπηεξίνπ                              

Oδηγίερ ζύνηαξηρ 
(1) Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο δηεπζπληή 
(2) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Κξαηηθνχ Ννζειεπηεξίνπ  
(3) Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζζελή 
(4) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ  
(5) Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(6) Αλαγξάθεηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(7) Αλαγξάθεηαη ην ηφπνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(8) Αλαγξάθεηαη αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
(9) Αλαγξάθνληαη ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο 

ΠΡΟΟΥΖ 
Ζ έθζεζε λα είλαη θαζαξά γξακκέλε θαη κε ηνλ ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο (ρσξίο ζβεζίκαηα θαη δηνξζψζεηο), 
πξφζθαηεο έθδνζεο θαη γεληθά λα κελ αθήλεηαη ακθηβνιία γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.  

   (Τ.Α. 6.18.001.15)                                                                                                                                                         ΦΩΣΖ ΦΩΣΗΟΤ, 
                                                                                                                                                                                         Τπνπξγφο Άκπλαο.  


