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ΘΕΜΑ:      «Συμπλήρωση ιατριιtού πιαΓ[οποιητικού θανάτου»
Σχετ:

1.    Ο Νόμος 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» όπως αυτός  έχειτροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Το άρθρο 7 του Ν.1397/1983 {ΦΕΚ τ. Α`  143), «Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3.    Ο  ;.  ί832/20ιο  (ΦΕΚ τ.  Α..3-8),  «Ελληνικό  Στατιcπικό  Σύcπημα  {Ε.Λ.Σ.Σ.)  Σύσταση  της  Ελληνικής

Στατιcιτικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως κάθε φορά ισχύει.
4.    ΤΟ άρθρο 22 τοιj Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ τ. Α' 148) {(Οργανισμός του γπουργΕίου γγείας]].
5.    Ο Ν.3418/2005 (ΦΕ τ. Α. 287), « Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».
6.    Ο ΚανονLσμός τοιι Ευρωπαικού Κοινοβοιιλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) 1338/2008 σχετικά με τις

κοινοτικές στατιστικές  στους    τομείς  της  δημόσιας  υγείας  και  της  ιιγείας  και  ασφάλειας  στην
εργασία.

7.    Ο Κανονισμός της Ευρωπαjίκής Επtτροπής (ΕΕ) 328/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
1338/2008  του   Ευρωπα.[κού   Κοινοβουλίου   και  τCιυ   Συμβουλίου   σχετικά   με   τις   κοινοτικές
στατιστικές στοιις  τομείς της δrιμόσιας ιιγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όσον
αφορά στις στατιστικές για τις αιτίες Θανάτου.

8.    Η  υπ'  αρ.  10187/Β2-892/20.12.2006  Αιτόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΛΣΤΑΤ  (ΦΕΚ  τ.  Β'   4083),
«Τροποποίηση  Κανονισμού  Στατιστικών γποχρεώσεων των Φορέων του  Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος».

9.    Το  υπ'  αρ.  πρωτ.  1063/Γ5-99/31/1/2Ο18  έγγραφο  της  Δ/νσης  Στατ.  Πληθυσμού  και  Αγοράς
Εργασίοις της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  με  Θέμα:  {tΣυμπλήρωση  1ατρικού  Πιστοποιητικού
ΘανάτοίJj).

Στο   πλαίσιο   των   αρμοδιοιήτων   της   γάηρεσίας   μας    (σχετ.   4)    αναφορικά    με   την
παρακολούθηση  της υγείας του  γενικού  πληθυσμού,  σας επισημαίνουμε τη  σπουδαιότητα της
ακρίβειας  ι(αι πληρότητας των  Cποιχείων  που  πιcrτοποιούνται με τη  συμπλήρωση  του  1ατρικού
Πιαοποιητικού Θανάτου από τον υπογράφοντα ιατρό. Τα δεδομένα του συνόλου τωγ 1ατρικών
Πιστοποιητικών  Θανάτου  συλλέγονται  μηνιαίως,  μέσω  των  Ληξιαρχείων  της  χώρας  και  τΟυ
πληροφοριακού  συστήματος  του  γπουργείου  Εσωτεριι{ών,  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή

(σχετ.  3)  προκειμένου  η  τελευταία  να    καταρτίσει  τις  cπατιστικές  αιτιών  Θανάτου,  οι  οποίες
παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον και αποτελούν τη βάση

για  την  παρακολούθηση  της  δημόσιας  υγείας  και τον  καθορισμό  των  σχετικών  πολιτικών  και
στόχων.


