Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Του

Σωματείου

με

την

επωνυμία

«Ελληνική

Δερματολογική

και

Αφροδισιολογική Εταιρία», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου
αρ. 155) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 090076353, Δ.Ο.Υ. ΙΒ’
Αθηνών.
ΠΡΟΣ
1. Τον κ. Γεώργιο Ρέμπελο, ιατρό-πλαστικό χειρουργό, κάτοικο Αθηνών
(οδός

Λουίζης

Ριανκούρ

αρ.

64,

Β3

Πύργος

Αθηνών,

16ος

όροφος,

Αμπελόκηποι).
2. Τον «Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Σεβαστουπόλεως αρ. 113) και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Τον «Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας» που εδρεύει στην Τρίπολη (οδός
Φιλελλήνων αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα.
__________________
Δυνάμει

του

Καταστατικού

μου,

νόμιμα

εγκριθέντος

και

δημοσιευθέντος, έχω έννομο συμφέρον να σας δηλώσω τα ακόλουθα:
Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μου πως ο ιατρός κ. Γεώργιος
Ρέμπελος, πλαστικός χειρουργός με ιδιωτικό ιατρείο επί της οδού Λουίζης
Ριανκούρ 64 στην Αθήνα, προβαίνει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του
εις εξετάσεις, χαρτογραφήσεις και δερματοσκοπήσεις σπίλων, ήτοι εις
ιατρικάς

πράξεις

που

άπτονται

της

ειδικότητος

της

Αφροδισιολογίας, ενώ τούτο δεν είναι νόμιμο και επιτρεπτό.

1

Δερματολογίας

–

Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
223/19.6.2017 έγγραφό του, κοινοποιηθέν εις εμέ την 28.6.2017, μου
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στην περιφέρειά του έλαβε χώρα εκδήλωση,
αφορώσα στην «δωρεάν προληπτική εξέταση για σπίλους και μελανώματα»,
πραγματοποιηθείσα από πλαστικό χειρουργό (τον κ. Γ. Ρέμπελο, πρώτον εξ
υμών), χωρίς προηγουμένως να έχει ούτος ενημερώσει σχετικά τον Σύλλογο
αυτόν ή να έχει αιτηθεί την αιγίδα του, και ότι σχετικές περί τούτου
δημοσιεύσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
α)

https://www.kalimera-arkadia.gr/ygeia/item/69673-dorean-

proliptiki-eksetasi-gia-spilous-elies-kai-melanomata-stin-tegea.html
και β) http://arcadiaportal.gr/news/drasi-enimerosis-gia-ton-karkinotoy-dermatos-kai-proliptikesexetaseis-stin-tegea-picsvid.
Μετά ταύτα εξακρίβωσα πλήρως το γεγονός αυτό, διεπίστωσα δε ότι
στην πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση εκ των ανωτέρω κατεχωρήθη την 14
Ιουνίου

2017

δημοσίευμα

της

ηλεκτρονικής

εφημερίδας

«kalimera-

arkadia.gr», υπό τον τίτλο «Δωρεάν προληπτική εξέταση για σπίλους (ελιές)
και μελανώματα στην Τεγέα», το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
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Επίσης

και

στην

έτερη

ηλεκτρονική

διεύθυνση

εκ

των

προαναφερθεισών, έχει καταχωρηθεί την 18 Ιουνίου 2017 δημοσίευμα της
ηλεκτρονικής εφημερίδος «arkadiaportal.gr» με τίτλο «Δράση ενημέρωσης
για τον καρκίνο του δέρματος και προληπτικές εξετάσεις στην Τεγέα
(pics,vid)», έχον ως ακολούθως:
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Το ως άνω δημοσίευμα της «arcadiaportal.gr» συνοδεύεται από video
υπό τον τίτλο «Ενημέρωση και Δερματοσκόπηση σπίλων στην Τεγέα», με το
οποίο εμφανίζεται ο πλαστικός χειρουργός κ. Γ. Ρέμπελος να πραγματοποιεί,
κατά την 18 Ιουνίου 2017 ενώπιον των συγκεντρωθέντων πολιτών στο κτίριο
της Οικοκυρικής Σχολής της Τεγέας, ομιλία ιατρικού περιεχομένου επί
θεμάτων της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, λέγων, μεταξύ
άλλων:
«Θα σας πω λίγα πράγματα για τις ελιές. Τι είναι οι σπίλοι; Είναι κάποιες
περιοχές του δέρματος οι οποίες είναι λίγο πιο παχιές από τις άλλες. Έχουν
μια μικρή υπερπλασία. Δεν έχουν όμως αλλαγή στη φυσική, φυσιολογική υφή
του δέρματος. Δεν επιδρούν εξωτερικά αίτια σε αυτό. Άρα οι σπίλοι είναι κάτι
καλό, οι ελιές δεν είναι κακοήθεις, τις έχουμε όλοι μας, εμφανίζονται παντού,
οπουδήποτε στο σώμα μας. Μόνες τους ή σε ομάδες. Ξεκινούν από την
πρώιμη εφηβεία μέχρι και την ηλικία των 30 ετών. Σιγά σιγά αναπτύσσονται,
μπορεί να φτάσουν και μετά τα 30. Αλλά όπως εμφανίζονται σταδιακά, κατά
την τρίτη ηλικία εξαφανίζονται και σταδιακά. Αποτελούνται από κάποιες
φωλιές κυττάρων που ονομάζονται σπιλοκύτταρα και είναι καλοήθεις. Δε
χρειάζεται δηλαδή να αφαιρούμε τις ελιές, παρά μόνο για αισθητικούς
λόγους…………………
Οι κλασικές ερωτήσεις που αντιμετωπίζουμε οι γιατροί είναι: «Θα
ελέγξετε τις ελιές μου; Αυτή η ελιά αλλάζει. Είναι καρκίνος; Πρέπει να
έρχομαι κάθε χρόνο να τις ελέγξω;» Είναι κάτι που όλοι οι επαγγελματίες της
υγείας, είτε είναι κλινικοί γιατροί, είτε είναι Παθολόγοι, Δερματολόγοι,
Πλαστικοί

τις

αντιμετωπίζουν.Συνήθως

εμείς

βλέπουμε

μακροσκοπικά,

δηλαδή με το μάτι μας μια ελιά ……….. μπαίνει η τεχνολογία και βλέπουμε μια
ελιά

χάρη

στη

χρήση

πολωμένου

φωτός,

ενός

οργάνου

που

λέμε

δερματοσκόπιο, τη βλέπουμε σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Η ανάλυση
φτάνει μέχρι 300 φορές μεγέθυνση. Επομένως μπορούμε να δούμε το
αγγειακό της δίκτυο, τα μελανινοκύτταρα που έχει μέσα …………
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Δεν είναι όλοι οι Παθολογοανατόμοι ειδικοί στους σπίλους του
δέρματος

και

στο

μελάνωμα.

Μερικοί

έχουν

εξειδικευτεί

πάνω

στη

συγκεκριμένη κακοήθεια, γι’ αυτό και οι εκθέσεις που μας δίνουν είναι
αναλυτικότερες

και

μας

δίνουν

τη

δυνατότητα

να

κάνουμε

και

τη

οι

πιο

σταδιοποίηση, όπως λέμε, της νόσου………………
Δεν

μας

ενδιαφέρουν

όλες

οι

ελιές,

μας

ενδιαφέρουν

επικίνδυνοι………….κάποιοι που έχουν αλλάξει σε μέγεθος, σε χρώμα, κάποιοι
που έχουν ένα έλκος ή αιμορραγούν ή αλλαγή στην αισθητικότητα, έχω μια
φαγούρα, μουδιάζει η περιοχή, έχει μεγάλη διάμετρο και τότε όσους
ξεχωρίσουμε από τους σπίλους, που μπορεί να είναι και πενήντα, σ’ αυτούς
κάνουμε δερματοσκόπηση. Μας ενδιαφέρουν οι σπίλοι που μέσα σε πολλούς,
είναι μεγαλύτεροι και πιο σκούροι ή έχουν διαφορετικό χρώμα και μέγεθος, ή
είναι ο μοναδικός σπίλος σε μια περιοχή που γύρω γύρω δεν έχει κανέναν
άλλο σπίλο. Είναι σημαντικό κι αυτό σημάδι……
Χρησιμοποιούμε

ένα

όργανο,

όσοι

ήρθατε

χθες

και

στη

δερματοσκόπηση το είδατε, είναι ψηφιακό δερματοσκόπιο, συνδέεται με έναν
υπολογιστή και μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε αφενός το τι
βλέπουμε και δεύτερον να το δούμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση μέχρι 400p γι’
αυτό χρησιμοποιούμε ένα φώς που λέγεται πολωμένο για να μπορεί να
διεισδύει σε βάθος. Υπάρχει φυσικά εκτός από την ψηφιακή δερματοσκόπηση
και η κλασική δερματοσκόπηση η οποία και αυτή είναι αναντικατάστατη και
θα έπρεπε να έχουν, για μένα, και όλοι οι γιατροί στο ιατρείο τους…».
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του άνω ιατρού, στην συνεχεία στο
video εμφανίζεται τον λόγο να λαμβάνει παρευρισκόμενος και έχων σχέση
συνεργασίας με τον ιατρό ακροατής, ο οποίος διαφημίζων τον ιατρό αυτόν,
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Καλό είναι όχι μόνο να πάμε στο ιατρείο του να
μας εξετάσει, αλλά να ακούσουμε και μερικά από αυτά τα πράγματα τα οποία
είναι ωφέλιμα και χρήσιμα……».
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Τέλος, εις το τελευταίο μέρος του video, εμφανίζεται ο άνω ιατρός να
διενεργεί

σωρείαν εξετάσεων σπίλων σε πολίτες της περιφερείας του

Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, που προσήλθαν για ιατρική τους εξέταση
(https://www.youtube.com/watch?ve3bVDYMu-A).
Εκτός από τα ανωτέρω, περιήλθε επίσης εις γνώση μου διαφημιστική
ανακοίνωση

του

ιδίου

πλαστικού

χειρουργού

κ.

Γεωργ.

Ρέμπελου,

αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο (fplasty.gr/δρ-ρέμπελος),
πως μεταξύ των ιατρικών πράξεων που εκτελεί στο επί της οδού Λ. Ριανκούρ
64 στην Αθήνα ιατρείο του περιλαμβάνονται και τοιαύται που αφορούν σε
δερματικές βλάβες (Δερματοσκόπηση–Χαρτογράφηση, Σπίλοι, Μελάνωμα,
Βασικοκυτταρικό –Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα), έχει δε αύτη ως εξής:
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Από τις ανωτέρω ενέργειες του ιατρού κ. Γεωργίου Ρέμπελου είναι
πρόδηλον

αφενός

μεν

ότι

προσβάλλεται

βάναυσα

το

κύρος,

η

προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια και τα επιστημονικά και επαγγελματικά
συμφέροντα

των

μελών

μου,

που

είναι

ιατροί

δερματολόγοι

–

αφροδισιολόγοι, ως και το κύρος και η προσωπικότητά μου ως επιστημονικού
σωματείου αυτών, αφετέρου δε ότι δημιουργούνται πεπλανημένες εντυπώσεις
εις το κοινό, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Και τούτο διότι ο συγκεκριμένος ιατρός, ο οποίος έχει την ιδιότητα της
πλαστικής χειρουργικής και ουχί της δερματολογίας – αφροδισιολογίας, με
την ανωτέρω συμπεριφορά του εμφανίζεται σκόπιμα ότι μπορεί να προβαίνει
και ούτος, αν και είναι πλαστικός χειρουργός, εις προληπτικές εξετάσεις,
χαρτογραφήσεις και δερματοσκοπήσεις σπίλων προς διάγνωση πάθησης τινός
ή μη του δέρματος, ήτοι εις ιατρικάς πράξεις του αντικειμένου της ειδικότητος
των δερματολόγων – αφροδισιολόγων, δημιουργώντας ούτω πεπλανημένες
εντυπώσεις εις τους πολίτες ότι δήθεν και οι πλαστικοί χειρουργοί δύνανται
να προβαίνουν εις τις άνω ιατρικές πράξεις.
Επιπλέον, η συμπεριφορά του κ. Γ. Ρέμπελου ως ιατρού έχοντος την
δυνατότητα να εκτελεί τις ως άνω ιατρικές εξετάσεις σε ασθενείς δωρεάν άγει
ευθέως και εις την διαφήμιση αυτού.
Τοιαύτη όμως διαφήμιση, η οποία για λόγους ιδιοτελείς καλύπτεται από
αυτόν, είναι παράνομη και ως εκ τούτου απαγορευμένη ως προσκρούουσα
στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αφού φαινομενικώς, εξ
αφορμής της άνω εκδηλώσεως, εμφανίζεται ως επιστημονική, γίνεται όμως
πραγματικά για να διαφημιστεί ο άνω ιατρός έναντι άλλων συναδέλφων του
όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν.
Και όπως δέχεται η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (ΣτΕ
1816/87,

2659/1988,

ΔΕΑ

2446/2008

κ.α.)

οποιαδήποτε

δημοσίευση,

ανακοίνωση ή μνεία δημοσίως που γίνεται από ιατρό, για να προκαλέσει την
προσοχή

του

κοινού

και

να

διαφημισθεί
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επαγγελματικά

έναντι

των

συναδέλφων του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του ιατρού και επιφέρει εις
αυτόν πειθαρχικές κυρώσεις, πέραν της προβλεπομένης εκ του νόμου τυχόν
ποινικής ή αστικής ευθύνης του.
Είναι γνωστόν ότι εις το άρθρο 17 του Ν. 3418/2005 Περί «Κώδικος
Ιατρικής Δεοντολογίας», υπό τον τίτλο «Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική
δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η
οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
2.

Απαγορεύεται

η

ανάρτηση

σε

δημόσιο

χώρο

διαφημιστικών

πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή
οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον
έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.
Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 8.
……………………..
5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων
από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης
από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις
ίδιες
Κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον
αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.
…………………..
9. Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της
ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία».
Εις δε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ανωτέρω Νόμου, υπό τον
τίτλο «Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό», ορίζεται ότι: «ο ιατρός
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αποφεύγει οιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους
του….».
Η

απαγόρευση

προεκτεθέν

άρθρο

της
17

ιατρικής
του

Ν.

διαφήμισης
3418/2005

που
περί

θεσπίσθηκε
«Κώδικος

με

το

Ιατρικής

Δεοντολογίας» εξακολουθεί ισχύουσα, γιατί ο εν λόγω περιορισμός –
απαγόρευση δεν καταργήθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 του Ν.
3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση απεριορίστων
περιορισμών

στην

πρόσβαση

και

άσκηση

επαγγελμάτων»,

αφού

οι

περιορισμοί που αίρονται αναφέρονται στην διάταξη αυτή του νόμου
περιοριστικά

και

όχι

ενδεικτικά.

Στην

έννοια

δε

της

απαγορευμένης

διαφήμισης ιατρού εμπίπτει όχι μόνον η τέχνη της παρουσίασης στο κοινό
των παρεχομένων υπηρεσιών του κατά τον πλέον θελκτικό τρόπο, αλλά και
το σύνολο των μέσων δημοσιότητος, με τα οποία επιδιώκεται η δημιουργία ή
η αύξηση της πελατείας του (Γνμδ/ση ΝΣΚ 325/95).
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ιατρικής νομοθεσίας
[Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την
ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, όπως μετά από τις τροποποιήσεις του ισχύει σήμερα, Υ.Α.
Υ3Β/Γ.Π./οικ.24948/13.3.2012 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας,
όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των
ιατρείων (ΦΕΚ Β' 713/2012), Ν. 4025/2011 «Συγχώνευση Θεραπευτηρίων,
Κέντρα Αποκατάστασης, ιατροί, φάρμακα κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α’228/2011), Α.Ν.
1565/1939 «Περί Ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και Ιατρικών
Ειδικοτήτων», Ν. 3418/2005 «Περί Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας], οι ιατροί
όταν πρόκειται ευκαιριακά να ασκήσουν την ιατρική στην περιφέρεια κάποιου
άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, πρέπει
να

ενημερώνουν

τον

οικείο

Ιατρικό

Σύλλογο

ότι

ασκούν

ιατρική

δραστηριότητα και μάλιστα να αναγράφουν ημέρες και ώρες επίσκεψης,
λειτουργίας και παροχής των ιατρικών υπηρεσιών τους, προκειμένου ο
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Ιατρικός Σύλλογος να έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την νομιμότητα των
ενεργειών στα πλαίσια του δικαιώματος και της υποχρέωσης πειθαρχικού
ελέγχου των ιατρών, αν τηρούνται οι διατάξεις περί ειδικοτήτων σύμφωνα με
το Ν.Δ. 3366/1955 και το Π.Δ. 415/1994, ή οι κανόνες της Ιατρικής
Δεοντολογίας (Α.Ν. 1565/1999, Ν. 3418/2005)], αλλά και προς προστασία
της δημόσιας υγείας (ούτω υπ’ αριθμ. 1171/8.10.2012 και 1176/19.10.2012
Γνωμοδοτήσεις

προς

τον

Πανελλήνιο

Ιατρικό

Σύλλογο

του

Νομικού

Συμβούλου κ. Χάρη Τ. Πολίτη, αναρτηθείσες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
www.harrispolitis.gr).
Όπως

είναι

ήδη

γνωστόν

και

αναφέρεται

και

στα

ανωτέρω

δημοσιεύματα, ο πλαστικός χειρουργός κ. Γ. Ρέμπελος, κατά την προκειμένη
ημερίδα για τα «Μελανώματα» που έλαβε χώρα στην περιφέρεια του Ιατρικού
Συλλόγου Αρκαδίας, «προσφέρθηκε και πάλι να παράσχει τις υπηρεσίες του
δωρεάν για προληπτική χαρτογράφηση – ψηφιακή δερματοσκόπηση σπίλων
(ελιών) και λοιπών βλαβών του δέρματος (μελάνωμα, ακανθοκυτταρικά
καρκινώματα

κ.λ.π.)»,

η

εκ

μέρους

του

ιατρική

αυτή

εξέταση

των

ενδιαφερομένων πολιτών έγινε «στο ιατρείο του Γεωργουλείου Ιδρύματος
στις

17-18

Ιουνίου

2017»,

προτεραιότητος», προηγήθηκαν

για
«οι

τα

ραντεβού

ενδιαφερόμενοι

τηρήθηκε

«σειρά

κάτοικοι του τέως

Καποδιστριακού Δήμου Τεγέας» και η ιατρικού περιεχομένου ομιλία του στην
Τεγέα αφορούσε στους «σπίλους και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της
επιδερμίδας». Περαιτέρω στο προαναφερθέν video περιλαμβάνεται η ομιλία
του πλαστικού χειρουργού για τα ως άνω ιατρικά θέματα της ειδικότητας των
δερματολόγων-αφροδισιολόγων, η αναφορά του στις διενεργηθείσες παρ’
αυτού

στην

διαφήμιση,

Τεγέα

δερματοσκοπήσεις

πραγματοποιηθείσα

με

και,

δική

επιπλέον,

του

προσωπική

υποκίνηση

υπό

του

τρίτου

συνεργαζομένου μετ’ αυτού προσώπου, το οποίο απευθύνεται προς το
ακροατήριο και, παρουσία του ιατρού, αναφέρει επί λέξει: «Καλό είναι όχι
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μόνον να πάμε στο ιατρείο του να μας εξετάσει, αλλά να ακούσουμε και
μερικά από αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ωφέλιμα και χρήσιμα».
Εξ όλων των ανωτέρω είναι φανερόν ότι επανειλημμένως ο πρώτος
από εσάς ιατρός κ. Γ. Ρέμπελος, δεν διστάζει, κατά παράβαση των αρχών και
των κείμενων διατάξεων που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
και την ιατρική δεοντολογία α) να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες αντιποιούμενος
την ειδικότητα του Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου, β) να μεταβαίνει σε
άλλον Ιατρικό Σύλλογο από αυτόν που είναι εγγεγραμμένος παραλείποντας
την

κατά

νόμω

απαιτουμένη

σχετική

αναγγελία

και

πιστοποίηση

και

αδιαφορώντας αν ενδέχεται με την παράλειψή του αυτή να στοιχειοθετηθεί,
κατά περίπτωση, ιατρική αμέλεια (αρθρ. 15, 306, 314, 315, 299, 302 Π.Κ.,
αρθρ. 2 παρ. 3, 3 παρ. 1, 2 περ.γ, 3, αρθρ. 4 περ. 1, 2, 3, N. 3418/2005) ή
πειθαρχική, αστική ή/και ποινική του ευθύνη, γ) αν και γνωρίζει την
απαγόρευση της ιατρικής διαφήμισης όχι μόνον να μην εκδηλώνει την
αντίθεσή του προς αυτήν, ώστε να συμβάλλει θετικά στην αποκατάσταση της
έννομης και της δεοντολογικής τάξης, αλλά αντιθέτως να την αποδέχεται και
να κάνει επιπροσθέτως χρήση αυτής και στην προσωπική του ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο (fplasty.gr/δρ.ρεμπελος), με αντιποίηση πάντοτε της άνω ιατρικής
ειδικότητας και δ) να δημιουργεί πεπλανημένες εντυπώσεις εις το κοινό ότι
δήθεν οι έχοντες την ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής μπορούν να
παρέχουν

ιατρικές

υπηρεσίες

της

ειδικότητος

της

Δερματολογίας

–

Αφροδισιολογίας που έχουν τα μέλη μου, υποβαθμίζοντας ούτω το επάγγελμα
αυτών και εκθέτοντας κατ’ ακολουθίαν σε κίνδυνο το μέλλον τους.
Σύμφωνα όμως με την διάταξη του άρθρου 920 του Αστικού Κώδικα,
όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς
ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον
άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από τον συνδυασμό δε των
διατάξεων των άρθρων 57 και 914 του Α.Κ., σαφώς συνάγεται ότι, σε
περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας, από παράνομη και υπαίτια πράξη
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του προσβάλλοντος, ο τελευταίος, εκτός από άρση της προσβολής και της μη
επανάληψης της στο μέλλον, έχει και υποχρέωση να αποζημιώσει εκείνον
στον

οποίο

επήλθε

οποιαδήποτε

προσβολή

της

προσωπικότητας.

Η

παρεχόμενη, κατά τα ανωτέρω, προστασία, καλύπτει και το νομικό πρόσωπο
(ως είμαι και εγώ), ενόψει της γενικής, χωρίς διάκριση, διατύπωσης της
διάταξης του άρθρου 57 ΑΚ. Το δικαίωμα επί της προσωπικότητάς του
εμφανίζεται στην έκφανση της πίστης, της υπόληψης της δραστηριότητας
του, του μέλλοντος και των λοιπών άυλων αγαθών που του αναγνωρίζονται
[Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ. τόμος Α` (έκδοση 2001), άρθρο 57 αριθ. 14
σελ.274].
Στις περιπτώσεις δε όπου υπάρχει πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού η
οποία

συνιστά

ταυτόχρονα

και

αδικοπραξία,

αλλά

και

προσβολή

της

προσωπικότητας (φυσικού ή νομικού προσώπου), εκτός από την αποζημίωση
για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας (θετικής και αποθετικής),
μπορεί, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 299, 932 και 59 ΑΚ, να
επιδικαστεί και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης. Για την επιδίκαση μάλιστα της χρηματικής ικανοποίησης αρκεί κάθε
είδος υπαιτιότητας, δόλος η αμέλεια. Όσον αφορά, ειδικότερα, τα νομικά
πρόσωπα (στα οποία ως προεξετέθη ανήκω και εγώ) μπορούν να ζητήσουν
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αν προσβλήθηκε, ως εν
προκειμένω, η επαγγελματική τους υπόληψη και γενικώς το επαγγελματικό
τους μέλλον (ΑΠ Ολ 2/2008 ό.π., ΑΠ 921/2011 Νοmos, ΑΠ 339/2010 ΧρΙΔ
2011,206, ΕφΑΘ 3486/2010 ΕλλΔνη 2011,502, ΕφΙωαν 147/2008 Αρμ
2009,1377).
Επειδή ο πρώτος από εσάς ενώ είσθε Πλαστικός Χειρουργός, διενεργείτε
ιατρικές πράξεις και εκφράζετε απόψεις επί ιατρικών θεμάτων, που εμπίπτουν
στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητος των Δερματολόγων μελών μου.
Επειδή είναι πρόδηλο ότι με την παράνομη και αντιδεοντολογική
συμπεριφορά σας προσβάλλεται όχι μόνον το κύρος μου και το κύρος και
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επιστημονικό και επαγγελματικό συμφέρον των δερματολόγων ιατρών –
μελών μου, αλλά συγχρόνως δημιουργείται εσφαλμένη πληροφόρηση του
κοινού για τις ιατρικές ειδικότητες και κατά συνέπειαν για ιατρικά θέματα, και
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διαμαρτύρομαι, ως έχον το προς τούτο έννομον συμφέρον, για την
προεκτεθείσα παράνομη και κακόβουλη συμπεριφορά σας, και σας προκαλώ
όπως αμελλητί, άμα τη επιδόσει της παρούσης μου, λάβετε τα προσήκοντα
μέτρα για την τήρηση της νομιμότητος, της καλής πίστεως και των χρηστών
και συναλλακτικών ηθών, παύσετε την αντιποίηση της ειδικότητας της
Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, προβείτε εις την άρση των εκ των μη
συννόμων ενεργειών σας συνεπειών, απέχετε δε εις το μέλλον από πάσα
παρόμοια ενέργεια ή συμπεριφορά.
Άλλως, εν εναντία περιπτώσει και εις περίπτωση επαναλήψεως της
τοιαύτης συμπεριφοράς σας, σας δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι να ενεργήσω
καθ’ υμών παν νόμιμο και ένδικο μέσο προς αποκατάσταση πάσης εν γένει
ηθικής και υλικής βλάβης εμού και των μελών μου, ως επίσης επιφυλάσσομαι
να αξιώσω από εσάς την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω της
ηθικής βλάβης, την οποία μέχρι τώρα έχω υποστεί εκ της προαναφερθείσης
παρανόμου, αδίκου και υπαιτίας συμπεριφοράς σας.
Περαιτέρω, επειδή ο κ. Γεώργιος Ρέμπελος, αν και είναι Πλαστικός
Χειρουργός, διενεργεί ως προεξετέθη ιατρικές πράξεις της ειδικότητας της
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, αντιποιουμένος την ειδικότητα αυτή,
καίτοι στερείται αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του Δερματολόγου Αφροδισιολόγου.
Επειδή αποτέλεσμα της παραπάνω συμπεριφοράς του είναι όχι μόνον ο
επαπειλούμενος κίνδυνος της υγείας των ασθενών, οι οποίοι παραπλανώμενοι
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προστρέχουν στις υπηρεσίες του, αλλ’ επιπλέον και η δυσφήμιση εις βάρος
των δερματολόγων ιατρών.
Επειδή προβαίνει εις απαγορευμένη ιατρική διαφήμιση, ασκεί δε
ευκαιριακά την ιατρική εκτός Αθηνών παραλείποντας την σχετική ενημέρωση
των οικείων Ιατρικών Συλλόγων.
Επειδή οι ανωτέρω ενέργειες του γίνονται παρ’ αυτού παράνομα,
κακόβουλα και καθ’ υποτροπήν και συγκροτούν αναμφισβήτητα όχι μόνον
πειθαρχικά παραπτώματα αυτού αλλά προσέτι και ποινικά αδικήματα.
ΑΝΑΦΕΡΩ
στους Ιατρικούς Συλλόγους, προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα
μου, την άνω αντιδεοντολογική, παράνομη και πειθαρχικά και ποινικά
κολάσιμη συμπεριφορά του ιατρού κ. Γεωργίου Ρέμπελου και τους ΚΑΛΩ να
ασκήσουν, στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, κατά του
ιατρού αυτού τον προσήκοντα πειθαρχικό έλεγχο, συγχρόνως δε ΔΗΛΩΝΩ ότι
επιφυλάσσομαι να ζητήσω νόμιμα, πέραν των ανωτέρω, και την άσκηση
ποινικής δίωξης κατ’ αυτού για τα διαπραχθέντα παρ΄αυτού αδικήματα.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα
προς τον πρώτο των καθών, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες,
να αντιγράψει δε ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 30.6.2017
Η Πληρεξ. Δικηγόρος
Κατερίνα Γυφτάκη
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