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ΘΕΜΑ " Υγειονομικές Επιτροπές ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ  "    
 
 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. : οικ. 18210/16.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΞ7Μ-72Ν) εγγράφου της 
Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, το οποίο αφορά τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του 
Οργανισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός 
Κώδικας) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 7 του Ν.4210/2013 σε κάθε νομό 
και νομαρχιακό διαμέρισμα συνιστώνται, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας, υγειονομικές επιτροπές για θέματα υγείας δημοσίων υπαλλήλων. 
 
Οι Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες α) για τη χορήγηση αναρρωτικών 
αδειών, β) για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας 
έως είκοσι δύο (22) ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις του άρθρου 50 παρ.2 του παρόντος και 
γ)για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 
 
Οι Β’ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες : α) για την κρίση ενστάσεων κατ’ 
αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών κατά το άρθρο 56 παρ. 5, β) για την απόλυση από 
την υπηρεσία λόγω ασθένειας όταν δεν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 153 παρ. 1 εδάφιο 
2 του παρόντος και γ) για την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ότι αφορά στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 
εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σύμφωνα με τις 
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                 Προς:  
1. Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του 

ΕΟΠΥΥ 
2. Όλες τις Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ 
3. Όλα τα Υπ/ματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
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1. Γραφ. Προέδρου 
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4. Γραφ. Αν. Γενικού Διευθυντή 
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οποίες αιτήματα μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, θα εξετάζονται από τις Υγειονομικές 
Επιτροπές ευθύνης τους. 
 
Συνεπώς οι ασφαλισμένοι ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ θα συνεχίσουν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις 
Προσωπικού των Υπηρεσιών τους για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στις 
Υγειονομικές Επιτροπές. 

 
             

 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντή 
 

                                                       Ιωάννης Ν. Βαφειάδης 


