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Τμήμα Παροχών Ασθενείας 

ΚΟΙΝ:  

 Πρόεδρο ΠΙΣ, κ. Βλασταράκο 

  
 

Σχετ. : 1) Το με αριθμ. πρωτ. 765/16.5.2017 

 2) Το με αριθμ. πρωτ. 15141/18.5.2017 έγγραφο σας  

 3) Το Αρ. 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005, όπως αυτό σήμερα ισχύει.  
  

Αξιότιμοι κύριοι ,  
Με το πρώτο σχετικό έγγραφο μας, σας ζητήσαμε να μας ενημερώσετε, βάσει 

ποιου νόμου  αξιώνετε από τους ασφαλισμένους για την χορήγηση βεβαίωσης 
τοκετού που αφορά την επιδότηση λοχείας και για την χορήγηση  βεβαίωση 
πιθανής ημερομηνίας τοκετού σχετικά με την επιδότηση της κυοφορίας, 

ιατρικές βεβαιώσεις εκδοθείσες μόνο από συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ ή 
ιατρούς του ΕΣΥ. Προς απάντηση στο ερώτημά μας, λάβαμε το δεύτερο σχετικό 
έγγραφο σας, στο οποίο επικαλείστε το με αριθμ. πρωτ. Π06/22/10.3.2014 γενικό 

έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.  
Όπως αντιλαμβάνεστε, το εν λόγω έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν έχει ισχύ 

τυπικού νόμου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπερισχύσει έναντι νόμου του 
κράτους, ενώ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταργήσει το Αρ. 5 παρ. 1 του 

Ν. 3418/2005, του οποίου το περιεχόμενο σας υπενθυμίζουμε: «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 
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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.»  
 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).  Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια εξαίρεση 
από την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών και των ιατρικών γνωματεύσεων, 

αλλά οποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά, συνιστά ευθεία παραβίαση του νόμου, 
η οποία δύναται να επισύρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.   

Για αυτό ακριβώς το λόγο, αιτούμαστε, όπως μας γνωστοποιήσετε κάποιον 

εν ισχύ νόμο, κι όχι άλλο ένα έγγραφο δημόσιου οργανισμού, ο οποίος σας 
υποδεικνύει ότι  οφείλετε να αξιώνετε από τους ασφαλισμένους ιατρικές 

βεβαιώσεις εκδοθείσες μόνο από συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ ή ιατρούς 
του ΕΣΥ, άλλως να ξεκινήσετε να εφαρμόζετε  το νόμο χωρίς εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, αναγνωρίζοντας ως ισότιμα τα πιστοποιητικά των ιδιωτών ιατρών με 

αυτά των ιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των 

συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ. 
 

 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

            Χάρης Βαβουρανάκης                 Γεώργιος Κοχιαδάκης 

 


