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Υγειονοµική και νοσοκοµειακή περίθαλψη αγρονοµικού προσωπικού - Αναρρωτικές άδειες
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1842/3 Σεπτεµβρίου 2009)

άδειας, απευθύνεται στην οικεία Ελληνική Πρεσβεία ή
Προξενείο. Ο χρόνος µέχρι και της ηµέρας άφιξης του
ασθενή στην Ελλάδα, µε βεβαίωση της παραπάνω Πρε−
σβείας ή Προξενείου, θεωρείται χρόνος νοσηλείας στο
εξωτερικό. Αν η Πρεσβεία ή το Προξενείο χορηγήσει
αναρρωτική άδεια, αυτή ισχύει τόσο στην αλλοδαπή
όσο και στην ηµεδαπή και δεν απαιτείται παραποµπή
στην υγειονοµική επιτροπή. Ασθενής που, µετά από νο−
σηλεία, επιστρέφει από την αλλοδαπή και έχει ανάγκη
αναρρωτικής άδειας ακολουθεί τη διαδικασία της παρ.
3 του άρθρου 4, θεωρούµενης της εποµένης της ηµέ−
ρας αφίξεώς του στην Ελληνική Επικράτεια ως ηµέρας
εξόδου από νοσοκοµείο ή κλινική.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3585/2007 «Προστασία
του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ − 148).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα», που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄− 3).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 3
Ενέργειες υγειονοµικού προσωπικού
Το υγειονοµικό προσωπικό, εξετάζει τον ασθενή και
ενηµερώνει το ατοµικό του δελτίο, σηµειώνοντας τον
χρόνο που κρίνει ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπη−
ρεσίας. Στο ατοµικό δελτίο, επίσης, οφείλει να ανα−
γράφει σύντοµο ιστορικό για την παρακολούθηση της
κατάστασης της υγείας του ασθενή.

Άρθρο 1
Ασθένειες και νοσηλεία αγρονοµικού προσωπικού
1. Το αγρονοµικό προσωπικό εφοδιάζεται από την Υπη−
ρεσία του µε το ατοµικό δελτίο ασθενειών. Το ατοµικό
δελτίο ασθενειών τηρείται από τους ίδιους τους ενδια−
φερόµενους, αντίγραφο δε αυτού τηρεί παράλληλα και
η Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.
2. Το αγρονοµικό προσωπικό που ασθενεί, υποχρεού−
ται να ενηµερώνει την Υπηρεσία του για την ασθένεια
και µεταβαίνει για εξέταση στο αρµόδιο για την ιατρική
του περίθαλψη Υγειονοµικό προσωπικό, όπως ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3585/2007, προσκοµί−
ζοντας απαραίτητα και το ατοµικό δελτίο ασθενειών.
3. Όσοι από το αγρονοµικό προσωπικό δηλώσουν
ασθένεια, υποχρεούνται µετά την εξέτασή τους, να
ενηµερώσουν, περί του αποτελέσµατος, έγκαιρα την
Υπηρεσία τους και ιδίως αν αφέθηκαν ή όχι ελεύθεροι
υπηρεσίας. Κατά την επάνοδό τους στη Υπηρεσία προ−
σκοµίζουν τη γνωµάτευση του ιατρού και το ατοµικό
τους δελτίο ασθενειών, για σχετική εγγραφή στο τηρού−
µενο από την Υπηρεσία αντίγραφο ατοµικού δελτίου.
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Άρθρο 4
Ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας
1. Οι ασθενείς µπορούν, ύστερα από γνωµάτευση του
υγειονοµικού προσωπικού, να αφεθούν ελεύθεροι υπη−
ρεσίας στις εξής περιπτώσεις:
α. Μέχρι τέσσερις ηµέρες, εφόσον η πάθησή τους
δικαιολογεί απουσία από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
β. Μέχρι τέσσερις ακόµη ηµέρες, αν δεν έχουν απο−
θεραπευθεί από την πάθηση για την οποία αφέθηκαν
ελεύθεροι υπηρεσίας επί τετραήµερο.
γ. Μέχρι τέσσερις ακόµη ηµέρες, αν µετά την πάρο−
δο των οκτώ ηµερών αρρώστησαν από διαφορετική
πάθηση.
δ. Αν οι ασθενείς µετά την πάροδο των οκτώ ή δώ−
δεκα ηµερών αντίστοιχα, δεν αποθεραπευθούν, παρα−
πέµπονται σε νοσοκοµείο ή στην υγειονοµική επιτροπή,
εφόσον η πάθησή τους, δεν απαιτεί νοσηλεία.
ε. Τα όρια των οκτώ ή δώδεκα ηµερών αποχής υπολο−
γίζονται κατά περίπτωση, είτε η αποχή είναι συνεχής,
είτε τµηµατική, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της
πρώτης αποχής.
3. Ασθενής που εξέρχεται από οποιοδήποτε νοσηλευ−
τικό ίδρυµα παρουσιάζεται το αργότερο την εποµένη
στην Υπηρεσία του και παραδίδει το εξιτήριο. Σε περί−
πτωση που η αυτοπρόσωπος παρουσίασή του δεν είναι
δυνατή για σοβαρούς λόγους υγείας, τότε το εξιτήριο
προσκοµίζεται στην Υπηρεσία από τους οικείους του. Η
Υπηρεσία αφού ενηµερώσει µε σήµα όλες τις Υπηρεσίες
που είχαν λάβει γνώση της εισόδου του ασθενή στο
νοσηλευτικό ίδρυµα, παραπέµπει αυτόν στο υγειονοµικό
προσωπικό, µε τη σειρά που αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 27 του ν. 3585/2007, για ιατρική εξέταση.
Το υγειονοµικό προσωπικό γνωµατεύει αν ο ασθενής
µπορεί να εκτελέσει υπηρεσία η αν πρέπει να αφεθεί
ελεύθερος υπηρεσίας ή να παραπεµφθεί στις υγειονοµι−
κές επιτροπές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27
του ιδίου νόµου, για χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
4. Οι ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας απαγορεύεται
να αποµακρύνονται από την οικία τους, χωρίς δικαιο−
λογηµένη αιτία. Για αποµάκρυνση από την περιοχή της
κατοικίας τους απαιτείται άδεια του προϊσταµένου της
Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Η άδεια αυτή χορη−
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Άρθρο 2
Ασθενείς αδειούχοι ή µε φύλλο πορείας
1. Αγρονοµικός υπάλληλος που ασθενεί ενώ βρίσκεται
σε άδεια ή κινείται µε φύλλο πορείας, παρουσιάζεται ή
ειδοποιεί για την ασθένειά του την τοπική αγρονοµική
Υπηρεσία, η οποία µε έγγραφό της τον παραπέµπει
στον αρµόδιο, για την ιατρική περίθαλψη των αγρονο−
µικών υπαλλήλων, ιατρό.
2. Σε περίπτωση που ο ασθενής κινείται µε φύλλο
πορείας, ο ιατρός γνωµατεύει αν αυτός µπορεί να ταξι−
δέψει ή όχι και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική
υπόδειξη. Αν ο ασθενής αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, µπορεί να παραµείνει
στο τόπο που ασθένησε ή να µεταβεί στον προορισµό
του, εκτός αν ο ιατρός έχει γνωµατεύσει ότι δεν είναι
σε θέση να ταξιδέψει.
3. Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
εφαρµόζονται και για όσους ασθενούν ή έχουν άδεια
ηµερήσιας ανάπαυσης ή έχουν απαλλαγεί από εκτέλεση
υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο.
4. Αγρονοµικός υπάλληλος που ασθενεί, ενώ βρίσκεται
στην αλλοδαπή για οποιοδήποτε λόγο και έχει ανάγκη
ιατρικής ή νοσοκοµειακής περίθαλψης ή αναρρωτικής
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διατάξεις. Σε περίπτωση που τα νοσοκοµεία ή οι κλι−
νικές βρίσκονται εκτός της περιφέρειας ή του νοµού,
όπου υπηρετεί ο ασθενής, εφαρµόζονται ανάλογα και
οι διατάξεις των περιπτ. ε΄ και στ΄ του άρθρου 5.
3. Για το χρόνο που µεσολαβεί από την αναχώρηση
του ασθενή µε φύλλο πορείας και µέχρι την εισαγωγή
του σε νοσοκοµείο ή κλινική, καθώς και τον πραγµα−
τικό χρόνο που διανύεται για την επιστροφή του στην
Υπηρεσία, που ανήκει οργανικά, ο ασθενής λογίζεται
ελεύθερος υπηρεσίας.

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες ∆ιοικητών Υπηρεσιών
Οι διοικητές ή προϊστάµενοι Υπηρεσιών, για την υγει−
ονοµική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του προσωπικού
τους, έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α. Μεριµνούν για την άµεση ειδοποίηση του ιατρού,
όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να µεταβεί για εξέ−
ταση, καθώς και σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής του
ασθενή σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυµα.
β. Ενηµερώνουν τον ιατρό για τις περιπτώσεις που
προσωπικό δηλώνει ασθένεια, ύστερα από διάθεσή του
σε υπηρεσία. Επίσης, εισηγούνται την παραποµπή αγρο−
νοµικού υπαλλήλου σε νοσοκοµείο για κατ΄ επανάληψη
δήλωση ασθένειας.
γ. Ελέγχουν πειθαρχικά εκείνους από το προσωπικό
που δηλώνουν ασθένεια προσποιούµενοι τον ασθενή,
καθώς και τους ελεύθερους υπηρεσίας ασθενείς που
αποµακρύνονται χωρίς δικαιολογηµένη αιτία ή άδεια
της Υπηρεσίας από την οικία τους ή την περιοχή που
βρίσκεται η οικία τους.
δ. Προσυπογράφουν και παραδίδουν στον ασθενή το
εισιτήριο που εκδίδει το υγειονοµικό προσωπικό, όταν
πρόκειται για εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσοκοµείο της
περιοχής ή του νοµού που υπηρετεί. Ο ασθενής κατά
την εισαγωγή στο νοσοκοµείο φέρει µαζί του το ατοµικό
βιβλιάριο και το δελτίο ασθενειών. Όταν πρόκειται για
εισαγωγή σε άλλο µη στρατιωτικό νοσοκοµείο ή κλι−
νική, δεν προβαίνουν σε καµία ενέργεια εκτός αν αυτό
επιβάλλεται από άλλες διατάξεις.
ε. Χορηγούν τα φύλλα πορείας στους ασθενείς που
πρόκειται να εισαχθούν σε στρατιωτικά ή άλλα νοσοκο−
µεία ή κλινικές εκτός της περιφέρειάς τους ή του νοµού.
Η χορήγηση γίνεται µε βάση την ιατρική γνωµάτευση,
από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι ο ασθενής δεν
µπορεί να θεραπευθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική της πε−
ριφέρειάς του ή του νοµού ή ότι πρέπει να µεταβεί σε
νοσοκοµείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Ο ασθενής
αφού λάβει το φύλλο πορείας, µε την επισυναπτόµενη
σ΄ αυτό γνωµάτευση, παρουσιάζεται στην αγρονοµική
Υπηρεσία του τόπου νοσηλείας και εισάγεται στο νο−
σοκοµείο µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής.
στ. Μεριµνούν, ώστε ο ασθενής να συνοδεύεται από
αγρονοµικό υπάλληλο σε περίπτωση που, σύµφωνα µε
την ιατρική γνωµάτευση, πάσχει από βαριά ασθένεια
ή αν η κατάστασή του καθιστά αναγκαία την ύπαρξη
υπηρεσιακού συνοδού.

Άρθρο 7
Αναρρωτικές άδειες
1. Οι αναρρωτικές άδειες στο αγρονοµικό προσωπικό
χορηγούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές που ορί−
ζονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 3585/2007. Οι άδειες αυτές χορηγούνται στο αγρονο−
µικό προσωπικό που πάσχει από µία ή περισσότερες ιά−
σιµες παθήσεις, για νοσηλεία, θεραπεία ή ανάρρωση.
2. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται ως εξής:
α. Συνήθης αναρρωτική άδεια, διάρκειας µέχρι εξήντα
(60) ηµερών αρχικά και σε περίπτωση µη αποθεραπείας,
µέχρι τριάντα (30) ηµερών ακόµη.
β. Πρώτη µακρά αναρρωτική άδεια, διάρκειας από
τρεις (3) έως δώδεκα (12) µήνες .
γ. ∆εύτερη µακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η δι−
άρκεια, αθροιστικά µε την πρώτη, δεν µπορεί να υπερβεί
τους δέκα οκτώ (18) µήνες.
δ. Τρίτη µακρά αναρρωτική άδεια, της οποία η διάρ−
κεια, αθροιστικά µε τις δύο προηγούµενες δεν µπορεί
να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η άδεια
αυτή χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για
πολύ βαριά νοσήµατα τα οποία κατά την κρίση της
υγειονοµικής επιτροπής έχουν πιθανότητα ίασης.
3. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και
όχι τµηµατικά και δεν επιτρέπεται η διακοπή ή η µείω−
σή τους από τους προϊσταµένους των Υπηρεσιών. Αν
αυτός που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια επιθυµεί τη
διακοπή της και την ανάληψη υπηρεσίας, παραπέµπε−
ται υποχρεωτικά στην υγειονοµική επιτροπή, η οποία
γνωµατεύει για το αν το επιτρέπει ή µη η κατάσταση
της υγείας του.
4. Οι αναρρωτικές άδειες αρχίζουν από την εποµένη
της χορήγησής τους. Ο χρόνος που παρεµβάλλεται από
την παραποµπή του ασθενή στις υγειονοµικές επιτρο−
πές, µέχρι τη χορήγηση αναρρωτικής αδείας, θεωρείται
ελεύθερος υπηρεσίας.
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γείται ύστερα από γνωµάτευση ιατρού που ασκεί την
υγειονοµική υπηρεσία.
5. Ασθενείς που έχουν ανάγκη ειδικών παρακλινικών
εξετάσεων, αν κριθεί µε γνωµάτευση αρµόδιου ιατρού
ότι για τις εξετάσεις αυτές επιβάλλεται αποχή από την
εκτέλεση της υπηρεσίας, αφήνονται ελεύθεροι υπηρε−
σίας µέχρι τέσσερις ηµέρες. Αν απαιτείται µεγαλύτερο
διάστηµα τότε παραπέµπονται στην υγειονοµική επιτρο−
πή, η οποία αποφαίνεται σχετικά, χορηγώντας ή µη την
απολύτως αναγκαία αναρρωτική άδεια.
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Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διανυόντων αναρρωτικές άδειες
1. Όσοι ασθενείς λάβουν αναρρωτική άδεια τη διανύ−
ουν στον τόπο που δήλωσαν ότι επιθυµούν ενώπιον της
υγειονοµικής επιτροπής. Με τη λήξη της αναρρωτικής
τους άδειας υποχρεούνται να παρουσιασθούν ενώπιον
της υγειονοµικής επιτροπής για επανεξέταση. Η υγειο−
νοµική επιτροπή, εφόσον πρόκειται για συνήθη αναρρω−
τική άδεια ή για πρώτη και δεύτερη µακρά αναρρωτική
άδεια, γνωµατεύει αν οι ασθενείς είναι ικανοί για υπη−
ρεσία ή αν πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω άδεια.
2. Ασθενείς που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια τε−
λούν από πλευράς πειθαρχίας υπό την εποπτεία της
αγρονοµικής Υπηρεσίας του τόπου όπου διανύεται η άδεια.

Άρθρο 6
∆ιαδικασία εισαγωγής σε νοσοκοµείο
1. Το αγρονοµικό προσωπικό νοσηλεύεται στα κατά
τόπους στρατιωτικά ή άλλα νοσοκοµεία και ιδιωτικές
κλινικές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκοµεία γενικά,
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Όταν πρόκειται για εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσο−
κοµείο, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτ.
δ΄ και ε΄ του άρθρου 5.
β. Όταν πρόκειται για εισαγωγή σε άλλα µη στρατιω−
τικά νοσοκοµεία ή ιδιωτικές κλινικές της περιφέρειας ή
του νοµού, όπου υπηρετεί ο ασθενής, εφαρµόζονται οι
ισχύουσες για τη νοσηλεία των δηµοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 9
Συγκρότηση Υγειονοµικής Επιτροπής
Η Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αγροφυλακής
συγκροτείται µε διαταγή του Αρχηγού το µήνα Ιανουά−
ριο κάθε έτους και αποτελείται από τρεις υγειονοµικούς
αγρονοµικούς υπαλλήλους, µε ισάριθµους αναπληρωµα−
τικούς. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κατά βαθµό
ανώτερος και επί ισοβαθµίας ο αρχαιότερος, µε αναπλη−
ρωτή τον ανώτερο ή αρχαιότερο, αντιστοίχως, από τα
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τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη. Με την ίδια διαταγή
ορίζεται αγρονοµικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων,
µε βαθµό αγρονόµου ή αρχιφύλακα, ως γραµµατέας
της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του.
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Άρθρο 12
Προσφυγή κατά αποφάσεων της Υγειονοµικής
Επιτροπής
1. Οι αποφάσεις της υγειονοµικής επιτροπής υπόκεινται
σε προσφυγή ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του
άρθρου 166 του ν. 3528/2007 (Α΄− 26). ∆ικαίωµα προσφυ−
γής έχουν εκείνοι τους οποίους αφορούν οι αποφάσεις,
καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής.
2. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προ−
θεσµίας δέκα ηµερών από την εποµένη της κοινοποί−
ησης της απόφασης στον ενδιαφερόµενο ή από την
εποµένη της έκδοσης της απόφασης αν η προσφυγή
ασκείται από τον Αρχηγό. Αν δεν ασκηθεί προσφυγή ή
δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα, η απόφαση της υγειονοµικής
επιτροπής καθίσταται αµετάκλητη.
3. α. Η προσφυγή που ασκείται από τον Αρχηγό κα−
τατίθεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτε−
χνικών Μέσων της Ελληνικής Αγροφυλακής.
β. Η προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόµε−
νο υποβάλλεται στην Υπηρεσία του. Η Υπηρεσία στην
οποία υποβάλλεται η προσφυγή αναφέρει αµέσως µε
σήµα στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνι−
κών Μέσων της Ελληνικής Αγροφυλακής, όπου και την
διαβιβάζει.
4. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνικών
Μέσων, διαβιβάζει άµεσα την αίτηση µετά της σχε−
τικής αλληλογραφίας στην επιτροπή προσφυγών για
εξέταση.
5. Η Υπηρεσία που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, αν βρί−
σκεται εκτός νοµού Αττικής, του χορηγεί έγκαιρα φύλλο
πορείας για το Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής,
στη δύναµη του οποίου προσκολλάται και τον παρα−
πέµπει στην επιτροπή προσφυγών. Αν η Υπηρεσία του
ενδιαφερόµενου βρίσκεται εντός του νοµού Αττικής,
τότε η παραποµπή γίνεται απευθείας από την Υπηρεσία
στην οποία ανήκει.

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Υγειονοµικής Επιτροπής
Η Υγειονοµική Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Εξετάζει τη σωµατική ικανότητα και καταλληλότη−
τα, από υγειονοµικής πλευράς, του εν ενεργεία αγρο−
νοµικού προσωπικού και µε αιτιολογηµένη γνωµάτευση
αποφαίνεται επ΄ αυτής.
β. Αποφαίνεται για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών.
Αν κρίνει ότι ο ενώπιον της παραπεµφθείς πάσχει από
νόσηµα, πάθηση ή βλάβη που µπορεί να ιαθεί µέσα σε
διάστηµα δύο µηνών, τότε αποφαίνεται για τη χορήγηση
στον ασθενή όχι µακράς αλλά συνήθους αναρρωτικής άδειας.
γ. Εξετάζει τους τελούντες σε κατάσταση υπηρεσίας
γραφείου και αποφαίνεται αν η υγεία τους επιτρέπει
ακίνδυνα την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεµιναρίου
ή εκπαιδευτικού προγράµµατος.
2. Η ως άνω Επιτροπή αποτελεί το συµβουλευτικό
όργανο της Ελληνικής Αγροφυλακής και γνωµατεύει για
κάθε περίπτωση που σχετίζεται µε την, από υγειονοµι−
κής πλευράς, σωµατική ικανότητα και καταλληλότητα
του αγρονοµικού προσωπικού. Οι γνωµατεύσεις αυτές
εκδίδονται µετά από σχετικό έγγραφο του Αρχηγού
της Ελληνικής Αγροφυλακής.
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Άρθρο 11
Περιπτώσεις παραποµπής στην Υγειονοµική Επιτροπή
1. Το εν ενεργεία αγρονοµικό προσωπικό παραπέ−
µπεται στην Υγειονοµική Επιτροπή στις εξής περιπτώ−
σεις:
α. Όταν πάσχει από νόσους, παθήσεις ή βλάβες, οι
οποίες κατά την πρώτη διάγνωση χαρακτηρίσθηκαν
δυσίατες. Η ένδειξη παραποµπής τίθεται από τον θερά−
ποντα ιατρό ή εφόσον πρόκειται για παράταση αναρ−
ρωτικής άδειας, από την επιτροπή.
β. Όταν, λόγω ασθενείας, υπερβεί τους έξι (6) µήνες,
συνέχεια ή διακεκοµµένα, αποχής από την Υπηρεσία του
κατά την τελευταία διετία. Στο εξάµηνο αυτό υπολο−
γίζονται όλες οι αποχές από την Υπηρεσία για λόγους
υγείας, όπως νοσηλεία, αναρρωτική άδεια και χρόνος
ελεύθερου υπηρεσίας.
γ. Προκειµένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της
υγείας του, όταν µέσα στην τελευταία τετραετία κωλύ−
θηκε να εκτελέσει υπηρεσία για διάστηµα περισσότερο
από τριάντα µήνες, συνεχώς ή διακεκοµµένα, εξ αιτίας
νοσήµατος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους
υγείας.
2. Κατά την παραποµπή στην υγειονοµική επιτροπή, οι
παραπέµπουσες Υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλ−
λουν σ΄ αυτή µε τον ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναµίας
κινήσεώς του, µε τους οικείους του ή υπηρεσιακά: α)
Το παραπεµπτικό τους έγγραφο, β) Το τηρούµενο από
τον ασθενή δελτίο ασθενειών του και για όσους δεν
έχουν, αντίγραφο φύλλου µητρώου γ) Το παραπεµπτικό
σηµείωµα (γνωµάτευση) του ιατρού, δ)Το βιβλιάριο ια−
τροφαρµακευτικής του περίθαλψης και ε) κάθε στοιχείο
σχετικό µε την πάθησή του, όπως εξιτήριο νοσοκοµείου
ή κλινικής, ακτινογραφίες και γνωµατεύσεις.

Pr
os

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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