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Θέμα: Αναφορά ενώπιον της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. και της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ -

Αίτημα παροχής διευκρινίσεων και γνωμοδότησης αναφορικά με τη δυνατότητα του

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και δη των Υγειονομικών Επιτροπών αυτού και των

ανώνυμων Ιατρών-Μελών του να διενεργούν Ιατρικές Πράξεις στο πλαίσιο της

διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας

Αξιότιμοι κ.κ.,

Δυνάμει του άρθρου 10 του Συντάγματος (σ.σ. Δικαίωμα αναφοράς στις Αρχές) και

δυνάμει έννομου συμφέροντός μου στα πλαίσια

α) αγωγής μου κατά του ΕΦΚΑ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία

έχει προσδιοριστεί για την 20 Μαρτίου 2020 και
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β) Μηνυτήριας Αναφοράς μου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αρ. Πρωτ. 11326

της 25 Οκτωβρίου 2019, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτω (βλ. συν. #2 και #3),

αιτούμαι όπως τοποθετηθείτε επί της παρούσης Αναφοράς μου και γνωμοδοτήσετε επί

του θιγόμενου σε αυτή θέματος και των προεκτάσεών του.

Συνοπτικά σας αναφέρω -και για αναλυτική ενημέρωση σας παραπέμπω στην

επισυναπτόμενη στην παρούσα συνοπτική καταγγελία μου (βλ. συν. #1) και τη

Μηνυτήρια Αναφορά μου- ότι η σύζυγός μου.......................................................................

.............................................................................................................................................

Αιτούμαι, δια της παρούσης, την παροχή διευκρινίσεων επί των κατωτέρω

θιγόμενων θεμάτων και γνωμοδοτήσεως αναφορικά με την δυνατότητα του Κέντρου

Πιστοποίησης Αναπηρίας και δη των Υγειονομικών Επιτροπών αυτού και των

ανώνυμων Ιατρών-Μελών τους να διενεργούν Ιατρικές Πράξεις (διαγνωστική

ιατρική - βεβαιώσεις παθήσεων) στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της

αναπηρίας, όπως αυτή προβλέπεται από τον ν. 3863/2010. Ειδικότερα, θέτω τα

κάτωθι -ουσιαστικά για την υπόσταση, τη ζωή, την υγεία, την επιβίωση και τα

προστατευόμενα από το Σύνταγμα, το νόμο και τις διεθνείς συνθήκες δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρία όπως και για την πλήρωση και τήρηση των αρχών του κράτους

δικαίου και την ελευθερία της επιστήμης- ερωτήματα στη Νομική σας Υπηρεσία (σ.σ.

Της 1ης Υ.ΠΕ.) και την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ.:

Α) Κατ’ αρχάς, γνωρίζετε ότι μια άλλη -ανεξέλεγκτη- ιατρική ασκείται

ανωνύμως και παρανόμως εντός του ΕΦΚΑ/ΚΕΠΑ, και ότι το ΚΕΠΑ συστηματικά

εξαφανίζει τις παθήσεις ψυχικά πασχόντων και κυρίως ενηλίκων αυτιστικών; Η

Ειδική Επιτροπή Ελέγχου της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με

Ψυχικές Διαταραχές, με Πρόεδρο την νομικό κ. Μ. Μητροσύλη το έχει επισήμως

επισημάνει με έγγραφό της (βλ. συν. #4) προς τον Υπουργό Υγείας, ωστόσο μέχρι

σήμερα δεν έχει αναληφθεί κάποια ενέργεια ανακοπής της ειδεχθούς δράσης των

ανωνύμων ιατρών-μελών των Επιτροπών του ΚΕΠΑ.

Β) Είναι ο ΕΦΚΑ και δη το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν.

3863/2010) ΠΦΥ ή μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τουτέστιν έχει το Υπουργείο

Υγείας (η Υπηρεσία σας ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία) αδειοδοτήσει τον ΕΦΚΑ και το

ΚΕΠΑ ως οργανισμό/δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και εκτέλεσης ιατρικών πράξεων

/ ιατρικών διαγνώσεων - γνωματεύσεων του άρθρου 1 του ν. 3418/2005 (Κώδικας

Ιατρικής Δεοντολογίας); Έχει το κτίριο της οδού Πειραιώς 181 αδειοδοτηθεί νομίμως για

να παράσχει υπηρεσίες υγείας; Με την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Και τη μεταρρύθμιση του

Ασφαλιστικού, οι δομές υγείας του ΙΚΑ μεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Συνεπώς, πως

νομιμοποιείται ο ΕΦΚΑ και δη το ΚΕ.Π.Α. να ασκούν -εντός διοικητικών διαδικασιών-

διαγνωστική ιατρική, και μάλιστα ανωνύμως από εργολάβους ιατρούς-μέλη συλλογικών

οργάνων της Διοίκησης;

Γ) Ειδικότερα, έχουν οι ιατροί-μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ
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το δικαίωμα να διενεργούν εντός του ΚΕΠΑ ιατρικές πράξεις κατά την πρόβλεψη του

άρθρου 1 του ΚΙΔ, ήτοι να εκτελούν καθήκοντα διαγνωστικής ιατρικής και να

αποφαίνονται επί της υγείας του αιτούντος πιστοποίηση της αναπηρίας του, και αν ναι,

γιατί οι ιατροί αυτοί τελούν εν ανωνυμία και οι "ιατρικές τους διαγνώσεις" εκδίδονται με

τη μορφή διοικητικής πράξης για κάθε νόμιμη χρήση και υπογράφονται από διοικητικό

προϊστάμενο;

Δ) Εάν οι ιατροί-μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ το δικαίωμα να

διενεργούν ανωνύμως εντός του ΚΕΠΑ ιατρικές πράξεις κατά την πρόβλεψη του

άρθρου 1 του ΚΙΔ, τότε πως διασφαλίζονται τα παρακάτω δικαιώματα του ασθενούς,

ήτοι:

- η έννοια της έγκυρης, ελεύθερης και ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς

και το δικαίωμα άρνησης, κατά τις προβλέψεις του ΚΙΔ (αρθ. 12), του αρθ. 5 της

Σύμβασης του Οβιέδο (ν. 2619/1998), του αρθ. 25 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν. 4074/2012), και και του ν. 2071/1992,

- το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Ιατρού (αρθ. 5, 7 σε συνδυασμό με 21 Σ), όπως

και το δικαίωμα σε δεύτερη (ή και τρίτη) ιατρική άποψη,

- η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών περίθαλψης/εξέτασης και ο σεβασμός στην

αξιοπρέπεια (αρθ. 47 του ν. 2071/1992),

- το καθήκον αληθείας και η υποχρέωση ενημέρωσης του ιατρού προς τον ασθενή

(αρθ. 11 ΚΙΔ),

- το δικαίωμα αυτοκαθορισμού του ασθενούς (αρθ. 59 του νόμου 4368/2016);

Ε) Πως είναι δυνατόν να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ασθενούς αν

μια ιατρική διάγνωση εκτελείται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας (υπαγόμενης

στον ΚΔΔιαδ / ν. 2690/1999), ενέργεια που συνιστά μονομερή επιβολή της

βουλήσεως της Διοίκησης, ήτοι οδηγεί σε έκδοση εκτελεστής ατομικής διοικητικής

πράξης, την οποία ο ασθενής δεν μπορεί να αρνηθεί ή να αμφισβητήσει καθώς συνιστά

“υποχρεωτική γνωμοδότηση”, παρά μόνον προσφεύγοντας στο ανώτερο ιεραρχικά

όργανο (ΒΥΕ/δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή) κι εν τέλει στα διοικητικά

δικαστήρια (σ.σ. διοικητική διαφορά ουσίας); Και πως είναι δυνατόν ένας ανώνυμος

ιατρός των Επιτροπών του ΚΕΠΑ να προβαίνει σε ιατρική διάγνωση, τη στιγμή που ο

ασθενής δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο ιατρός και που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη

θεράποντος ιατρού καθώς μετά εγκαταλείπει τον ασθενή και κρύβεται;

ΣΤ) Τι συνιστά για την επιστημονική ελευθερία του άρθρου 16 του

Συντάγματος το γεγονός ότι εμφανίζονται ιατροί μέλη των Επιτροπών του ΚΕΠΑ να

καταργούν τον Θεράποντα Ιατρό του ασθενούς και τις νόμιμες Ιατρικές

Πράξεις/Ιατρικά Πιστοποιητικά αυτού (σαν να είναι ανώτεροί του), καθώς οι ιατροί

αυτοί συχνά προβαίνουν σε δικές τους “διαγνώσεις” και αλλοιώσεις / παραποιήσεις των

παθήσεων του ασθενούς (σ.σ. του αιτούντος πιστοποίησης της αναπηρίας του), εν αγνοία

τόσο του τελευταίου, όσο και του Θεράποντος Ιατρού του; Είναι οι ιατροί του ΚΕΠΑ

“ανώτεροι” από τους Ιατρούς του Υπ. Υγείας και το ΕΣΥ και υπόκειται η ιατρική
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επιστήμη -όσον αφορά στην υγεία των ΑμεΑ- σε ιεράρχηση από τους Εισαγγελείς

και τους δικαστές; Επιπλέον, γιατί η Πολιτεία επιτρέπει σε ιατρούς να ασκούν

δικαστικά καθήκοντα, ήτοι να εκδικάζουν αιτήματα πιστοποίησης αναπηρίας δια

της έκδοσης “διαγνώσεων”; Γιατί η Πολιτεία επιτρέπει σε ιατρούς να δικάζουν και

να επικαλούνται “αντικειμενικότητα” και “κυριαρχική εξουσία” επάνω στον ασθενή,

ενώ προβάλλουν ως δικαιολογία το ελεύθερο να απορρίπτουν ασθενείς από την

πιστοποίηση της αναπηρίας τους, πράγματα αδιανόητα σε σύγχρονο κράτος δικαίου;

Αντιλαμβάνεται η Πολιτεία ότι η Διοικητική διαδικασία εντός του ΚΕ.Π.Α. συνιστά

ιεραρχική διαδικασία (οιονεί δικαστική), και με αυτή την πρακτική εμφανίζονται

κάποιοι ιατροί να είναι ιεραρχικά ανώτεροι από άλλους ιατρούς (οι ιατροί της ΑΥΕ

εμφανίζονται ανώτεροι από τον Θεράποντα Ιατρό(!) και αυτοί της ΒΥΕ ανώτεροι

από αυτούς της ΑΥΕ), πράγμα αδιανόητο για την επιστημονική ελευθερία του αρθ.

16 του Συντάγματος;

Το ρητορικό ερώτημα που προκύπτει είναι: με ποιον τρόπο μπορεί να επιλυθεί

η “διοικητική διαφορά ουσίας” ενώπιον του Διοικητικού Δικαστή, εάν ένας ασθενής που

του απεδόθη άλλη πάθηση από τις Επιτροπές από αυτήν με την οποία έχει διαγνωστεί

(όπως π.χ. η κ. Ματράγκα), προσφύγει αμφισβητώντας την πάθηση που του απέδωσε

το ΚΕΠΑ; Θα εκδώσει ο Δικαστής τη δική του εκτελεστή “ιατρική εκτίμηση”

αποφαινόμενος ιατρικά;

Έχει, εν τέλει, αντιληφθεί η πολιτεία ότι επιτρέπει στους (ανώνυμους)

ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών να δικάζουν δια διαγνώσεων, και σε δικαστές

να αποφαίνονται ιατρικά (βλ. πρόσφατη ΤρΔΕφΑθ 3678/2018), γεγονός που μας

προκαλεί τρόμο;

Ζ) Τι συνιστούν τα παραπάνω όταν πρόκειται ειδικά για άτομα με αναπηρίες

που εντάσσονται στην ψυχιατρική κατηγορία, αν όχι ναζιστική ή σοβιετικού τύπου

πολιτική και πρακτική;

Η) Έχετε υπόψη σας ότι οι ιατροί μέλη των Επιτροπών ΚΕΠΑ (υπό την

ιδιότητά τους ως ιατροί του ΕΟΠΥΥ ή ως ιδιώτες ιατροί) εκδίδουν εισηγητικούς

φακέλους, την ίδια στιγμή που συμμετέχουν στις Επιτροπές του ΚΕΠΑ; Και πως

μπορούμε να ξέρουμε -καθώς στις Επιτροπές συμμετέχουν ανωνύμως- ότι ένας ιατρός

δεν αξιολογεί τον δικό του εισηγητικό φάκελο;

Θ) Έχετε υπόψη σας ότι οι υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ που αξιολογούν

αιτήματα πιστοποίησης ψυχιατρικών παθήσεων ως αναπηρίες, περιλαμβάνουν παθολόγο;

Γιατί επιτρέπει η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη σε παθολόγους να προβαίνουν σε

διαγνώσεις με ψυχιατρικό περιεχόμενο; Γιατί επιτρέπει η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη σε

ιατρούς που ασκούν Διοικητικά καθήκοντα να συντάσσουν “Πορίσματα” και να κάνουν

διαγνώσεις εξ αποστάσεως, βαπτίζοντάς τες ως “Δειγματοληπτικό Έλεγχο”;

Ι) Εγκρίνετε τους νέους Ενιαίους Πίνακες Προσδιορισμού Ποσοστού

Αναπηρίας όπως και τον πίνακα μη Αναστρέψιμων παθήσεων (που αναθεωρήθηκαν με
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Υπ. Απόφαση και κατόπιν εισήγησης της λεγόμενης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής

του Υπ. Εργασίας του ν. 4331/2015), από επιστημονικής απόψεως; Γνωρίζετε ότι

σύμφωνα με τον νέο ΕΠΠΠΑ, ο Αυτισμός χαρακτηρίζεται ως “Παιδοψυχιατρική

Πάθηση”, και προκειμένου να χαρακτηριστεί ως “δια βίου” απαιτούνται δύο

υγειονομικές κρίσεις, μια στα 7 έτη και μια στα 17 έτη; Σε συνέπεια των ανωτέρω,

γνωρίζετε ότι υφίσταται μια άτυπη “γραμμή” μεταξύ των ιατρών των επιτροπών

του ΚΕΠΑ να απορρίπτουν τα αιτήματα πιστοποίησης αναπηρίας των αυτιστικών

που έχουν λάβει διάγνωση ως ενήλικες (όπως η κ. Ματράγκα) υπό το πρόσχημα ότι δεν

υφίστανται αυτιστικοί που να έχουν διαγνωστεί στην ενήλικη ζωή, και το οποίο κατέθεσε

παθολόγος ιατρός στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της μήνυσής μου;

Γνωρίζετε ότι η επιστημονικές “αυθεντίες” της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ.

Εργασίας ιατροί Γκιουζέλης και Βουτυράκος διατείνονται ότι δεν υφίστανται στη

βιβλιογραφία αυτιστικοί που να είναι παντρεμένοι, πτυχιούχοι και εικαστικοί

καλλιτέχνες; Τι συνιστά αυτό εάν όχι ναζιστικού τύπου πογκρόμ κατά των αυτιστικών

ατόμων που έχουν καταφέρει να διαρρήξουν, με την μεγάλη προσπάθειά τους και με τις

ικανότητές τους, το ελληνικό Κωσταλέξι, αυτή την διάχυτη νοοτροπία κοινωνίας και

πολιτικής που θέλει τους αυτιστικούς τελειωμένους, περιθωριοποιημένους, και που τους

αντιλαμβάνεται μόνο ως διαρκώς ανήλικους και εκπροσωπούμενους από τους γονείς

τους;

Η πρακτική που ακολουθεί το ΚΕΠΑ, και αυτό τεκμηριώνεται από επίσημη

ομολογία των συντελεστών του, αποδίδει μια κατάσταση κατά την οποία θεωρείται

καθήκον η αλλοίωση/παραποίηση/απόκρυψη/επινόηση παθήσεων και βαρύτητας αυτών

από τις Επιτροπές του ΚΕΠΑ προκειμένου να "μειωθεί" (σ.σ. εξαφανιστεί) η Αναπηρία.

Είναι εξόχως σοβαρό και επονείδιστο έγκλημα να προσέρχονται στο ΚΕΠΑ ασθενείς

με επίσημες διαγνώσεις παθήσεων από Δημόσια Νοσοκομεία και να εξέρχονται με

άλλες παθήσεις, επινοημένες από τις Επιτροπές του ΚΕΠΑ, υπό το πρόσχημα ότι οι

ανώνυμες Διοικητικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ διαφυλάσσουν τα ....συμφέροντα της

πολιτείας, εκμηδενίζοντας τη διάγνωση και τα επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά του

Θεράποντα / παραπέμποντος Ιατρού.

Αξιότιμοι κ.κ., δεν ομιλούμε απλά για αβελτηρία των οργάνων της Πολιτείας

αλλά για ανοχή και συγκάλυψη (σ.σ. από όλες τις Κυβερνήσεις μετά τη σύσταση και

έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ - 2010) εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, για

συστηματική και συστημική εξαφάνιση των αναπήρων της Χώρας, για πολιτική

κατάχρηση της ιατρικής/ψυχιατρικής που προσιδιάζει στο ναζιστικό πρόγραμμα Aktion

T4 και στην ψυχιατρoδικαστική πρακτική του Serbsky Institute της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης.

Τα παραπάνω ετέθησαν υπόψη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών/ΙΣΑ ήδη από

από τον Ιανουάριο του 2018 με τη μορφή επίσημης καταγγελίας (βλ. συν. #5) . Ωστόσο ο

υπερδραστήριος και πολλαπλά πολιτικά απασχολημένος Πρόεδρος του ΙΣΑ δεν έχει

ακόμα ευαρεστηθεί να φέρει την καταγγελία στο ΔΣ του Συλλόγου, παρά την κρατάει

στο συρτάρι της νομικής του υπηρεσίας. Προφανώς η θεραπεία του Instagram και του
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καρναβαλιστικού πνεύματος έχει προτεραιότητα έναντι των αναγκών του πνεύματος και

του γράμματος της ιπποκρατικής ιατρικής. Εσχάτως, η καταγγελία τέθηκε υπόψη της

Διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καταγγέλλοντας και την ολιγωρία και

αδιαφορία του ΙΣΑ, και ευελπιστώ η νέα Διοίκηση του ΠΙΣ να τοποθετηθεί σύντομα επί

των καταγγελλομένων.

Από την Υπηρεσία σας (1η Υ.ΠΕ.) και το Γραφείο του Υφυπουργού Υγείας

ζητώ, επιπλέον, όπως πληροφορηθώ επί της αρμοδιότητάς σας για την άσκηση

Πειθαρχικού Ελέγχου των εμπλεκομένων (ιατρών και φορέων), και αν τα

καταγγελλόμενα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας αυτή, ποιες ενέργειες προτίθεστε να

ακολουθήσετε και αν χρειάζεστε προς τούτο να σας διαθέσω συγκεκριμένα αποδεικτικά

έγγραφα από την υπόθεση της συζύγου μου.

Ζητώ, επίσης, από την Υπηρεσία σας να αναζητήσει και να μου χορηγήσει

αντίγραφο του υποδείγματος της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου που συνυπογράφουν οι

Ιατροί του Ειδικού Σώματος και ο ΕΦΚΑ/ΚΕΠΑ προκειμένου να ελεγχθεί (σ.σ. και για

δικαστική χρήση) το περιεχόμενο και οι όροι των υπηρεσιών που παρέχουν οι

Ιατροί-Μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ, όπως και η τήρηση του ΚΙΔ.

Παρακαλώ θερμά όπως ανταποκριθείτε στα αιτήματά μου το συντομότερο

δυνατό, επιδεικνύοντας τον προσήκοντα σεβασμό στο ζήτημα της υγείας της συζύγου

μου και στη νομιμότητα. Η σύζυγός μου και εγώ, εκτός των δυσμενών συνεπειών που

έχει επιφέρει στη ζωή μας η χρονίζουσα καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και του

κράτους δικαίου, έχουμε αηδιάσει με τα ψέματα και τα παιδαριώδη προσχήματα των

αρμοδίων/ αναρμοδίων, όπως εκείνα του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, Καθηγητή

Δημοσίου Δικαίου (σημειωτέον!) κ. Δημοσθένη Κασσαβέτη (βλ. συν. #6), όταν ζητήσαμε

από την Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να ελέγξει την καταγγελία μας και να

τοποθετηθεί δια του ΣΕΥΥΠ, όπως και εκείνα του Συνηγόρου Υγείας και Συνηγόρου του

Πολίτη ο οποίος απέφυγε προσχηματικά να ερευνήσει την υπόθεση-καταγγελία μας και

να τοποθετηθεί επ’ αυτής, θέτοντάς την παρανόμως και με ακραίο κυνισμό στο αρχείο.

Τέλος, ζητώ όπως επιβεβαιώσετε τη λήψη της παρούσας και των συνημμένων

αυτής εγγράφων και μου χορηγήσετε αριθμό καταχώρησης εισερχομένου.

Με την προσήκουσα τιμή,

Γεώργιος Σαρανταυγάς
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Συνημμένα Έγγραφα:

1. Σύνοψη της Καταγγελίας μου, όπως κατατέθηκε στο Υπ. Εργασίας (29/8/2016)

2. Αντίγραφο Αγωγής εμού και της συζύγου μου

3. Αντίγραφο της Μηνυτήριας Αναφοράς μου

4. Έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για το ΚΕΠΑ

5. Αντίγραφο της τελευταίας αίτησής μου προς τον ΙΣΑ για επίσπευση της

εξέτασης της καταγγελίας μου, η οποία δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα

6. Έγγραφο του (αναρμόδιου) Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΕΔΔ, με το οποίο

διατείνεται ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ έχουν το δικαίωμα να

διενεργούν Ιατρικές Πράξεις (δηλαδή ιατρικές γνωματεύσεις/βεβαιώσεις)


