EΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «

Ιατρικός

Σύλλογος Ηρακλείου », που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κριτοβουλίδου 19
, και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Περιφερειακή Διεύθυνση
Ηρακλείου, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου , οδός Καζάνη αρ. 4 , νομίμως
εκπροσωπούμενο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
-

«Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που

εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αποστόλου Παύλου αρ. 12, νομίμως
εκπροσωπούμενο.
-

Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου , δέχθηκε εκ

νέου καταγγελίες ιατρών μελών μας, σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία σας δεν
αποδέχεται ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιητικά από ελευθεροεπαγγελματίες
ιατρούς, μη αποδεχόμενη την ισοτιμία τους με αυτά των δημόσιων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, η οποία έχει θεσπιστεί ρητά με διάταξη νόμου. Παρότι ήδη , στο
πρόσφατο παρελθόν, σας έχουμε γνωστοποιήσει το υφιστάμενο ζήτημα ,
διατυπώνοντας τις έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις μας σχετικά με τη
νομιμότητα αυτής της συμπεριφοράς σας, εν τούτοις μέχρι σήμερα , αρνείστε να
συμμορφωθείτε και να εφαρμόσετε την ισχύουσα νομοθεσία.
Επί του ανωτέρω θέματος, σας επισημαίνουμε εκ νέου, και για τελευταία
φορά ελπίζουμε τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας) τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι
ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος
και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών
και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα
πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό
αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Αρχικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
όριζε ότι ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Πλην όμως διαγράφηκε
με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007, γεγονός που σημαίνει ότι
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια εξαίρεση από την ισοτιμία των ιατρικών
πιστοποιητικών.
Έχει επέλθει δηλαδή η πλήρης και καθολική εξίσωση της νομικής ισχύος των
δημόσιων και ιδιωτικών πιστοποιητικών , με άμεση συνέπεια να αποδίδεται πλέον ο
ίδιος βαθμός εμπιστοσύνης στους εκδότες του (κρατικούς και ιδιώτες ιατρούς). Για το
λόγο αυτό , πλέον , η ψευδής σύνταξη ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά όχι μόνο
πειθαρχικό , αλλά και ποινικό αδίκημα κατά το Αρ. 221 γ του ΠΚ , κολαζόμενο με
ένα χρόνο φυλάκισης (ΠΚ 242). Επιπροσθέτως , αναφέρεται στην ίδια διάταξη , ότι ο
ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα
εκδίδουν , θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό
Κώδικα , αντιμετωπίζοντας έτσι τον ιδιώτη ιατρό ως πρόσωπο στο οποίο έχει
ανατεθεί η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας.
Δυστυχώς όμως αυτό δεν εφαρμόζεται και στην πράξη , αφού συνεχίζεται το
φαινόμενο να αξιώνονται από τους ιδιώτες ασφαλισμένους σας ιατρικά πιστοποιητικά
και ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά από ιατρούς που
υπηρετούν σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα , παρότι με την παράγραφο 1 του Αρ. 5
έχει
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γνωματεύσεων. Και παρότι η ισοτιμία αυτή αφορά στο κύρος και τη νομική ισχύ των
παραπάνω, εν τούτοις κάτι τέτοιο δεν εφαρμόζεται. Η μοναδική προϋπόθεση που έχει
τεθεί για την ισοτιμία τους, είναι η έκδοση τους σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους ,
καθώς και η αυτονόητη συνάφεια ανάμεσα στην ειδικότητα του ιατρού και του
περιεχομένου τους.

Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο να μη γίνονται δεκτά

γνωματεύσεις και πιστοποιητικά ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που έχουν εκδοθεί
κατά τους νόμιμους τύπους και που αφορούν στην ειδικότητά τους , με αποτέλεσμα
να ταλαιπωρείται ο ασφαλιζόμενος και να υποβαθμίζεται ο ρόλος του ιδιώτη ιατρού
κατά τρόπο παράνομο.
Επειδή η συμπεριφορά σας αυτή έχει πρόδηλη πειθαρχική και ποινική
διάσταση , αφού συνιστά ευθεία παράβαση του νόμου.
Επειδή το προσωπικό του Οργανισμού σας , είναι υπάλληλοι κατά την έννοια
του Άρ. 13 του ποινικού Κώδικα και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται, ούτε
συγχωρείται άγνοια δικαίου όπως και παρερμηνεία ή αλλοίωση της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Επειδή με τη τη μη αναγνώριση της ισοτιμίας των πιστοποιητικών των
ιδιωτών ιατρών με αυτά των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, παραβιάζετε νόμο
του κράτους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας για την προάσπιση
των συμφερόντων των μελών μας αλλά και της δημόσιας υγείας,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ως άνω

περιγραφόμενη αυθαίρετη και

παράνομη συμπεριφορά σας , η οποία πλήττει την αξιοπρέπεια των μελών μας και τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων σας , και θίγει βαρύτατα ιατρούς και ασθενείς
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η μη αναγνώριση της ισοτιμίας των ιατρικών
πιστοποιητικών, συνταγών και γνωματεύσεων των ιδιωτών ιατρών που έχουν εκδοθεί
κατά τους νόμιμους τύπους, είναι παράνομη και συνιστά παράβαση καθήκοντος ,
κολαζόμενη κατά Άρ. 247 του Ποινικού Κώδικα , καθώς και ότι θα προσφύγουμε
ενώπιων πάσης αρμόδιας δικαστικής αρχής για την προστασία των έννομων
συμφερόντων των θιγόμενων ιατρών μελών μας.
Ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο και εκπροσωπώντας όλους τους ιδιώτες
ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως επιτέλους
ξεκινήσετε να εφαρμόζετε το νόμο χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, καθώς και να μας
απαντήσετε εγγράφως για τη θέση σας σχετικά με το θέμα.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε θα προβούμε σε κάθε νόμιμη
ενέργεια κατά παντός υπευθύνου προς διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και
συμφερόντων των ασθενών αλλά και των μελών μας ιατρών
Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του
Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως
επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους ταυτόχρονα να ενεργήσουν άμεσα
σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσης στην
έκθεση επιδόσεώς του

Ηράκλειο 31 Ιουλίου 2015
Για τον Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

