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Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Σας ενηµερώνουµε ότι στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση της Οδηγ ίας (ΕΕ)
2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου
2019 για την καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας µέσων πληρωµής
πλην των µετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή,
προωθείται νοµοθετική διάταξη για τροποποίηση του άρθρου 349 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας, που αφορά στην αναβολή ποινικής δίκης, µεταξύ άλλων και για
σοβαρούς λόγους υγείας.
Με την ισχύουσα µέχρι σήµερα διάταξη, ο σοβαρός λόγος υγείας
αποδεικνύεται µε ιατρική πιστοποίηση.
Με την προωθούµενη διάταξη προβλέπεται ότι ο σοβαρός λόγος υγείας Θα
αποδεικνύεται µε ιατρική πιστοποίηση δηµόσιου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας
από ιδιωτικό θεραπευτήριο και µπορεί να ελεγχθεί µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο
από το δικαστήριο.
Η διάταξη αυτή, κατ' αρχάς, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογ ίας), που προβλέπουν ότι
τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωµατεύσεις, 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 ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ιδιώτες ιατρούς.
Περαιτέρω, µε τη διάταξη αυτή, αµφισβητείται αδικαιολόγητα η εντιµότητα
των ιατρών, κατά την άσκηση του λειτουργ ήµατός τους και ιδίως των ιδιωτών
ιατρών, που αποτελούν και την πλειοψηφία του ιατρικού σώµατος. Παραβιάζεται

επίσης, το δικαίωµα ελεύθερης επιλογ ής του Θεράπονrος ιατρού και προκαλείται
ανεπίτρεπτη παρέµβαση στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, µε την εισαγωγή αδικαιολόγητων διακρίσεων.
Παράλληλα, δηµιουργούνται αντικειµενικά προβλήµατα προς απόδειξη των
λόγων υγείας, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις και για πολλούς λόγους δεν
είναι δυνατή ούτε ενδεχοµένως και πρόσφορη η προσέλευση του ασθενούς σε
δηµόσιο φορέα ή η εισαγωγ ή του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε και για τη δική σας παρέµβαση κατά το µέρος,
που αντίκειται σε βασικές αρχές και διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού
λειτουργ ήµατος και την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες.

