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Θέμα: 

 

Σχετ:  

Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων   

 

Η με αρ. πρωτ. 10234/19.04.2011 εγκύκλιος της Δ/νσής μας  

  
 

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την τήρηση των 

ατομικών ιατρικών φακέλων (Α.Ι.Φ.) και των βεβαιώσεων καταλληλότητας των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα – παραρτήματα  εντός της 

ίδιας πόλης ή περιφερειακής ενότητας και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου 

της Δ/νσής μας, διευκρινίζονται - τροποποιούνται τα εξής: 

Α. Ατομικοί ιατρικοί φάκελοι εργαζομένων 

Η εγκύκλιος του 2011 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τήρησης - φύλαξης των Α.Ι.Φ. 

των εργαζομένων “στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης ή σε ένα εκ των 

υποκαταστημάτων της πόλης” εκδόθηκε προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που 

διαθέτουν υποκαταστήματα - παραρτήματα με μικρό αριθμό εργαζομένων και στα οποία, 

σύμφωνα με τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης που έχει και την ευθύνη 

τήρησή τους, υφίσταται πρόβλημα όσον αφορά στη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου. 

Κατά τους ελέγχους όμως του ΣΕΠΕ διαπιστώθηκε ότι γίνεται χρήση της εν λόγω 

δυνατότητας και από επιχειρήσεις με υποκαταστήματα – παραρτήματα στα οποία 

απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων, γεγονός που προκαλεί δυσχέρειες στον 

έλεγχο της ορθής επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.  
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Ως εκ τούτου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οργανωτική δομή και γεωγραφική 

αρμοδιότητα των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ (Π.Δ. 113/2014), οι επιχειρήσεις στις οποίες 

κρίνεται απαραίτητο οι Α.Ι.Φ. να τηρούνται σε άλλο κατάστημα υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν γραπτό αίτημα του Ιατρού Εργασίας προς το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης 

Ασφάλειας και Υγείας (Α.Υ.Ε.) στην Εργασία του ΣΕΠΕ αναφορικά με τη δυνατότητα και 

το κατάστημα τήρησης των Α.Ι.Φ. για σχετική έγκριση από την υπηρεσία.  

Το κατάστημα στο χώρο του οποίου θα τηρούνται - φυλάσσονται οι Α.Ι.Φ. πρέπει να 

υπάγεται στο ίδιο με τα προαναφερθέντα υποκαταστήματα – παραρτήματα Τμήμα 

Επιθεώρησης Α.Υ.Ε. και παράλληλα να είναι κατά το δυνατό το πλησιέστερο προς το 

Τμήμα αυτό, ώστε να διευκολύνεται το έργο των Επιθεωρητών Α.Υ.Ε.  

 

Β. Βεβαιώσεις καταλληλότητας εργαζομένων 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν τις βεβαιώσεις καταλληλότητας των 

εργαζομένων οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται στην εκάστοτε 

επιχείρηση/υποκατάστημα/παράρτημα, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων 

εργαζομένων.  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:   

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 
2.  Κ.Φ. 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΚΟΣ 

 

  

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εργασίας, & Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Διεύθυνση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 
2. Εργοδοτικές Ενώσεις 
3. ΕΞΥΠΠ 
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