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 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών.
ΠΡΟΣ
1. Την κ. Λαμπρινή Νάση, παιδίατρο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (Λεωφ.
Χαλανδρίου αρ. 18).
2. Την κ. Ιωάννα Θανοπούλου, παιδίατρο, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός
Μαρδοχαίου Φριζή αρ. 22).
3. Την εταιρία «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», (“ZITA
CONGRESS & TRAVEL”) που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (1ο χλμ. Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκοπούλου, τ.κ.190 02) και εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Τον «Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πλουτάρχου
αρ.3) και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Τον «Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως
αρ. 113), και εκπροσωπείται νόμιμα.
__________________
Δυνάμει του Καταστατικού μου, νόμιμα εγκριθέντος και δημοσιευθέντος, έχω
έννομο συμφέρον να σας δηλώσω τα ακόλουθα:
Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μου ότι πραγματοποιείται στις 17-18 Μαρτίου
2018 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, με διοργανώτρια εταιρία την τρίτη των καθ’
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ών η παρούσα και υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, του τετάρτου και του πέμπτου από
εσάς, το 3ο FORUM ΥΓΕΙΑΣ 2018 με τον τίτλο «Ανοίγουμε την Υγεία στην Κοινωνία»,
καθώς

και

ότι

στο

επιστημονικό

πρόγραμμα

αυτού

σχετικά

με

το

παιδί,

περιλαμβάνονται ομιλίες της α’ και της β’ εξ υμών, ορισθείσες να διεξαχθούν στην
αίθουσα «Υγεία» το Σάββατο 17.3.2018, 14.00-14.20 της πρώτης και την Κυριακή
18.3.2018, 15.30-15.50 της δεύτερης, που συγκεκριμένα έχουν ως εξής:
14.00-14.20: Ειδική φροντίδα στα βρέφη και παιδιά
Ομιλήτρια: Δρ. Νάση Λαμπρινή, Παιδίατρος, Μετεκπαιδευθείσα στην Παιδιατρική
Δερματολογία, Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας Α' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

και
15.30-15.50: Ενδοκρινολογικά προβλήματα στην παιδική ηλικία - Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζουν οι γονείς για να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους
Ομιλήτρια: Δρ. Θανοπούλου Ιωάννα, Παιδίατρος με μετεκπαίδευση στην Παιδιατρική
Δερματολογία, Συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Στο ως άνω πρόγραμμα, δημοσιευθέν ευρύτατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο

και

στα

ΜΜΕ

(αναρτηθέν

ιδία

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση:https://dyoforum.gr), σαφώς εμφαίνεται ότι η πρώτη και η δευτέρα εξ
υμών χρησιμοποιείτε ως τίτλο σας, πέραν αυτού της Παιδιάτρου και τον ανύπαρκτο
κατά νόμον τοιούτον της «Παιδιατρικής Δερματολογίας».
Αναγνωρίζοντας την ελευθερία του λόγου και της εκπαίδευσης και σεβόμενο
το θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την ισονομία εκφράζω τη δυσαρέσκεια, την πικρία
και την αγανάκτησή μου για την ανέλεγκτη χρήση παρά των ως άνω ομιλητριών
ιατρών, τίτλων που δεν υπάρχουν. Το γεγονός της ιδρύσεως

παρά τινων

συναδέλφων ορισμένων σωματείων ή εταιρειών με επωνυμίες πηγάζουσες από το
χώρο της ιατρικής, εν ουδεμία περιπτώσει στοιχειοθετεί την ύπαρξη ιατρικής
ειδικότητος ή εξειδίκευσης και κυρίως δεν αλλάζει το νομικό πλαίσιο της άσκησης της
ιατρικής και των νόμιμα κατοχυρωμένων ειδικοτήτων στη χώρα μας. Αναγνώριση
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων χωρίς νομικό έρεισμα δεν νοείται.
Είναι πρόδηλον ότι με το προεκτεθέν περιεχόμενο του άνω προγράμματος
αφενός μεν προσβάλλονται βάναυσα το κύρος, η προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια και
τα επιστημονικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μου, που είναι ιατροί
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δερματολόγοι-αφροδισιολόγοι, ως και το κύρος και η προσωπικότητά μου ως
επιστημονικού σωματείου αυτών, αφετέρου δε δημιουργούνται πεπλανημένες
εντυπώσεις εις το κοινόν, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα:
Εις το άρθρο 17 παρ. 9 του Ν. 3418/2005 περί «Κώδικος Ιατρικής
Δεοντολογίας» προβλέπεται ότι: «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». Μεταξύ των εν λόγω
διατάξεων περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 21 παρ. 2 του ανωτέρω Νόμου, οι
οποίες ορίζουν ότι: «Ο ιατρός αποφεύγει οιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού
με τους συναδέλφους του, ως τέτοια δε πράξη θεωρείται ιδίως η χρήση
επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν
αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα».
Στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 3366/1955, «Περί ασκήσεως του ιατρικού
επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’258),
ορίζονται οι κύριες ειδικότητες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος (16 συνολικά:
Παθολογία,

Χειρουργική,

Οφθαλμολογία,

Παιδιατρική,

Δερματολογία

–

Αφροδισιολογία, Μικροβιολογία, Καρδιολογία κ.λ.π.) και τα απαιτούμενα για την
απόκτηση αδείας χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Με την παρ. 2 του
ανωτέρω άρθρου 7 παρέχεται εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία «Διά β.δ/τος
προκαλουμένου υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, μετά γνωμοδότησιν του
Συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων, δύνανται να προστίθενται και έτεραι ιατρικαί
ειδικότητες καθοριζομένου άμα και του χρόνου της ασκήσεως των υποψηφίων, ως
και των λοιπών προσόντων των απαιτουμένων δια την χορήγησιν της αδείας
χρησιμοποιήσεως του τίτλου των ειδικοτήτων τούτου». Περαιτέρω, στην μεν παρ. 1
του άρθρου 11 του ιδίου ν.δ/τος προβλέπεται ότι στους κεκτημένους τον τίτλο
ορισμένων

εκ

των

οριζομένων

στο

άρθρο

8

ειδικοτήτων

δύνανται,

υπό

προϋποθέσεις, να χορηγείται ειδική άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου συναφούς
ειδικότητος, στην δε παρ. 2 προβλέπονται οι ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, της
Χειρουργικής του Θώρακος, της Πλαστικής Χειρουργικής και Ακτινοθεραπευτικής, ως
συναφείς προς την κύρια ειδικότητα της Παθολογίας η πρώτη, της Ακτινολογίας η
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τελευταία και της Χειρουργικής οι λοιπές. Στις συναφείς αυτές ειδικότητες, που
προβλέπονται από την παραγρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 11, προστέθηκε η ειδικότητα
της αλλεργιολογίας με το Π.Δ. 1091/1977(Α’335), ως συναφής με τις ειδικότητες της
παθολογίας, της παιδιατρικής και της δερματολογίας.
Στο άνω ν.δ. 3366/1955 όπως συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, ουδέποτε έχει
προβλεφθεί, ως κύρια ή ως συναφής ειδικότητα, η Παιδιατρική Δερματολογία.
Επίσης, στο άρθρο 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 143) ορίζονται τα εξής:«1. Στο ΚΕ.Σ.Υ. συνιστάται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1278/1982 επιτροπή εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης γιατρών. Το ΚΕ.Σ.Υ. μετά την εισήγηση της επιτροπής αυτής α)
εισηγείται τον καθορισμό, διαχωρισμό, συγχώνευση ή κατάργηση των ιατρικών και
οδοντιατρικών ειδικοτήτων, β)….., γ) Καταρτίζει τα προγράμματα για την εκπαίδευση
των ειδικευόμενων γιατρών και καθορίζει τα κριτήρια για τον ορισμό των μονάδων,
που παρέχουν εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας, το χρόνο εκπαίδευσης κατά
ειδικότητα…, δ)…., ε)….2. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο
τρόπος και η διαδικασία για την απόκτηση τίτλου ειδικότητος».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διατάξεως εκδόθηκε το Π.Δ. 415/1994 «Περί
του

χρόνου

ειδίκευσης

ιατρών

για

απόκτηση

ειδικότητας»,

μεταξύ

δε

των

εκτιθεμένων εις αυτό ιατρικών ειδικοτήτων δεν έχει συμπεριληφθεί ως τοιαύτη η
Παιδιατρική Δερματολογία.
Πέραν τούτων, ούτε ως εξειδίκευση της ιατρικής επιστήμης έχει αναγνωρισθεί
η Παιδιατρική Δερματολογία. Οι ιατρικές εξειδικεύσεις, των οποίων η καθιέρωση και
η διαδικασία αναγνώρισης προβλέπεται πάντα στο πλαίσιο μίας ήδη αναγνωρισμένης
κύριας ειδικότητος, θεσπίστηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.
2071/1992

«Εκσυγχρονισμός

και

Οργάνωση

Συστήματος

Υγείας»

(ΦΕΚ

Α’

149/1992), οι οποίες ορίζουν τα ακόλουθα: «1. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται οι ειδικότεροι τομείς εξειδίκευσης της ιατρικής και οδοντιατρικής
επιστήμης εντός του πλαισίου κάθε αναγνωρισμένης κύριας ειδικότητας. 2. Ο
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καθορισμός του περιεχομένου της εξειδίκευσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
καθορίζονται ύστερα από εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και ενώσεων που
εκπροσωπούν αναγνωρισμένες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες και γνώμη των
μετεκπαιδευτικών

φορέων.

3.

Με

απόφαση

των

Υπουργών

Προεδρίας

της

Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μπορεί να συνιστώνται τμήματα και θέσεις ιατρικού προσωπικού όλων των βαθμίδων
στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για τους τομείς εξειδίκευσης της παρ. 1 του άρθρου
αυτού [….]».
Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι για την αναγνώριση ιατρικής
εξειδίκευσης στη χώρα μας απαιτείται προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Υγείας, με το οποίο καθορίζονται οι ειδικότεροι τομείς εξειδίκευσης της
ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης εντός του πλαισίου κάθε αναγνωρισμένης
κύριας ειδικότητας. Ο καθορισμός του περιεχομένου της εξειδίκευσης και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται ύστερα από εισηγήσεις των επιστημονικών
εταιρειών

και

ενώσεων

που

εκπροσωπούν

αναγνωρισμένες

ιατρικές

και

οδοντιατρικές ειδικότητες και γνώμη των μετεκπαιδευτικών φορέων.
Συναφείς δε με τις προαναφερθείσες διατάξεις είναι οι διατάξεις του άρθρου
28 παρ. 4 του Ν. 2646/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», που
προβλέπουν ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Υγείας και Προνοίας, ορίζονται οι ιατρικές πράξεις κάθε ιατρικής ειδικότητας, καθώς
και οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την
χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μετά από
εκπαίδευσή τους, ύστερα από γνώμη της επιτροπής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)», και οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.
5Β

του

Ν.

3580/2007

(ΦΕΚ

Α

134/

18.6.2007)

«Προμήθειες

Φορέων

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις» με τις οποίες προβλέπεται ότι: «5Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

που

εκδίδεται

ύστερα

από

πρόταση

του

ΚΕ.Σ.Υ.,

καθορίζεται η ονομασία, το περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής
εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλους ιατρικής ειδικότητας, η άσκηση για
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καθεμία εξειδίκευση από αυτές κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι
προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς εξειδίκευση».
Οι ανωτέρω απαιτήσεις του νομοθέτη προκειμένου να καθιερωθεί μία νέα
ειδικότητα ή μία νέα εξειδίκευση, πηγάζουν από την ανάγκη προστασίας της
δημόσιας υγείας, η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του
Συντάγματος.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών με δερματολογικά
νοσήματα, η Πολιτεία, αφού αξιολόγησε αφ’ ενός μεν την εκπαίδευση που παρέχεται
στους ιατρούς κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, την άσκησή τους
για την απόκτηση εκάστης ειδικότητος ως και την συνεχιζομένη δια βίου εκπαίδευση
και ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της, αφ’ ετέρου δε το αντικείμενο, τις
ιατρικές γνώσεις, την πείρα και τις δεξιότητες των ιατρών της ειδικότητος της
Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, την οποία έχουν τα μέλη μου, ανεγνώρισε την
επάρκεια των ιατρικών υπηρεσιών των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων για την
ποιοτική φροντίδα των ασθενών με παθήσεις του δέρματος κάθε ηλικίας, που είναι
και το ειδικό γνωστικό τους αντικείμενο, και ουδέποτε εθέσπισε, με κάποιο νόμο ή
Προεδρικό Διάταγμα, την «Παιδιατρική Δερματολογία» ως ιατρική ειδικότητα ή
εξειδίκευση, αλλ’ ούτε ως …θέση ιατρού παιδιατρικής τινός ειδικότητος, όπως συνέβη
με άλλες κατηγορίες ασθενειών παίδων. Πράγματι, και στον Ν. 2889/2001 «περί
Ε.Σ.Υ.», όπως ισχύει σήμερον, με το άρθρο 11 παραγρ. 11 του οποίου ρυθμίζονται,
μεταξύ άλλων, και θέματα αφορώντα στην κρίση για την κατάληψη θέσεων
Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ., δεν έχει συμπεριληφθεί η «Παιδιατρική δερματολογία»
στις παιδιατρικές ειδικότητες, ορίζοντας ότι «… όταν πρόκειται για κρίση Διευθυντών,
για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της

μίας

ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το συμβούλιο της
πρώτης, κατά σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου ειδικότητας. Για
την

κρίση

θέσης

Παιδοκαρδιολογίας,

Παιδογαστρεντερολογίας,

Παιδονευρολογίας,

Παιδονεφρολογίας,

Παιδοαιματολογίας,

Παιδοενδοκρινολογίας

και

Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας…».
Από την σαφή διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι απαριθμούνται
οι θέσεις διευθυντών Ε.Σ.Υ. των ρητώς οριζομένων παιδιατρικών ειδικοτήτων για την
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κρίση των οποίων ο νομοθέτης όρισε ως αρμόδιο Συμβούλιο το Συμβούλιο της
Παιδιατρικής ειδικότητας, χωρίς να συμπεριλάβει στην εν λόγω αρμοδιότητα του
Συμβουλίου

της

παιδιατρικής

ειδικότητας

και

την

θέση

…

«παιδιατρικής

δερματολογίας». Και εξ αυτού του γεγονότος, εκλείπει κάθε ερμηνευτικό περιθώριο
προς υποστήριξη της απόψεως ότι υφίσταται τέτοια ειδικότητα ή εξειδίκευση ή
αντίστοιχος επιστημονικός, επαγγελματικός και ακαδημαϊκός τίτλος ή … θέση ιατρού
τοιαύτης παιδιατρικής ειδικότητας.
Εξ όλων των προεκτεθέντων είναι προφανές ότι ο αναφερόμενος στο επίμαχο
πρόγραμμα
«Παιδιατρική

τίτλος

των

άνω

Δερματολογία»

ομιλητριών

ως

παρανόμως

δήθεν

μετεκπαιδειθεισών

χρησιμοποιείται

τόσον

από

στην
την

διοργανώτρια εταιρία της άνω εκδηλώσεως, τρίτη των καθ’ων η παρούσα, όσον και
από τις προεκτεθείσες ομιλήτριες-ιατρούς(α’ και β’ των καθ’ ών), οι οποίες αν και
γνωρίζουν το παράνομο του συγκεκριμένου περιεχομένου του προγράμματος, όχι
μόνο δεν εκδηλώνουν την αντίθεσή τους προς αυτό ώστε να συμβάλλουν έτσι θετικά
στην αποκατάσταση της έννομης και της δεοντολογικής τάξης, αλλ’ αντιθέτως
κάνουν χρήση του τίτλου αυτού επιπροσθέτως και στο διαδίκτυο εκτός από το άνω
πρόγραμμα

και

συγκεκριμένα

στις

https://thanopoulouioanna.wordpress.com

και

ηλεκτρονικές
abouthealth.gr,

διευθύνσεις
αναφέροντας

«παιδίατρος με μετεκπαίδευση στην παιδιατρική δερματολογία» η κ. Θανοπούλου και
«παιδίατρος, στρατιωτικός ιατρός, μετεκπαιδευομένη στην παιδοδερματολογία» η κ.
Νάση αντιστοίχως.
Τοιαύτη δε συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνον ως παραβαίνουσα τις
προεκτεθείσες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και ως προσκρούουσα στις διατάξεις των
άρθρων 17, 18 και 21 του Κωδ. Ιατρ. Δεοντολογίας αποτελώντας ανεπίτρεπτη
ιατρική

διαφήμιση,

αφού

φαινομενικώς

εξ

αφορμής

της

άνω

εκδηλώσεως

εμφανίζεται ως επιστημονική, γίνεται όμως πραγματικά για να διαφημιστούν οι
προαναφερθείσες ιατροί έναντι άλλων συναδέλφων τους όσον αφορά τις υπηρεσίες
που παρέχονται από αυτές.
Και όπως δέχεται η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (ΣτΕ 1816/87,
2659/87, 1159/1988, ΔΕΑ 2446/2008 κ.α.) οποιαδήποτε δημοσίευση, ανακοίνωση ή
μνεία δημοσίως που γίνεται από ιατρό, για να προκαλέσει την προσοχή του κοινού
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και να διαφημισθεί 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 φανερόν ότι οι δύο πρώτες των καθών η παρούσα, επανειλημμένως δεν
διστάζουν κατά παράβαση των αρχών και των κειμένων διατάξεων που διέπουν την
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την ιατρική Δεοντολογία, να δημιουργούν με
χρήση ανακριβών δηλώσεων και τίτλων, πεπλανημένες εντυπώσεις εις το κοινό ότι
δήθεν

υπάρχει ειδικότητα ή εξειδίκευση στην «Παιδιατρική Δερματολογία» την

οποία κατέχουν, και κατ’ επέκταση, ότι δήθεν έχουν δικαίωμα να παρέχουν και αυτές
τις 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 τη 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 το 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

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
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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 κατά παράβαση όλων των προεκτεθεισών διατάξεων, η πρώτη και η
δεύτερη από εσάς τόσον στην άνω εκδήλωση, όσον και στις ιστοσελίδες σας στο
διαδίκτυο, χρησιμοποιείτε ως τίτλο πως μετεκπαιδευθήκατε στην

«Παιδιατρική

Δερματολογία», που ουδέποτε έχει αναγνωρισθεί ως επιστημονικός, επαγγελματικός
ή ακαδημαϊκός τίτλος στην χώρα μας.
Επειδή η χρήση των ανωτέρω ανακριβών δηλώσεων στο επίμαχο πρόγραμμα
της προεκτεθείσης εκδηλώσεως, όχι μόνον εκ μέρους των δύο πρώτων, αλλά και της
τρίτης από εσάς, που την διοργάνωσε και συνέταξε το πρόγραμμά της αυτό, συνιστά
παράνομη συμπεριφορά μεθοδεύουσα παραπλάνηση του κοινού.
Επειδή είναι πρόδηλο ότι με την παράνομη και αντιδεοντολογική αυτή
συμπεριφορά σας προσβάλλεται όχι μόνον το κύρος μου και το κύρος και
επιστημονικό και επαγγελματικό συμφέρον των δερματολόγων ιατρών – μελών μου,
αλλά

συγχρόνως

δημιουργείται,

με

τα

προαναφερόμενα

παραπλανητικώς

δηλωθέντα παρ’ υμών, εσφαλμένη πληροφόρηση του κοινού για τις ιατρικές
ειδικότητες και εξειδικεύσεις 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

το

περιεχόμενο του άνω προγράμματος και την προεκτεθείσα παράνομη και κακόβουλη
συμπεριφορά σας, και σας προσκαλώ 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, προβείτε εις την άρση των εκ
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των μη συννόμων ενεργειών σας συνεπειών, παύσετε να κάνετε χρήση τίτλου
ανύπαρκτης στην χώρα μας ιατρικής ειδικότητος ή εξειδίκευσης, αποσύρετε από την
κυκλοφορία το ως άνω πρόγραμμα και, προς αποκατάσταση της αληθείας, συντάξετε
νέο τοιούτο ελέγχοντας την νομιμότητα των τίτλων ειδικότητος ή εξειδίκευσης των
άνω ομιλητριών ιατρών

και ανακαλέσετε κάθε δημοσίευση με μη σύννομο

περιεχόμενο, 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 η πρώτη και η δευτέρα των καθ’ων η παρούσα κ.κ.
Λαμπρινή Νάση και Ιωάννα Θανοπούλου, αν και είναι Παιδίατροι με την χρήση των
επίμαχων τίτλων εμφανίζουν ότι δήθεν έχουν δικαίωμα να διενεργούν ιατρικές
πράξεις της ειδικότητας της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, αντιποιουμένες ούτω
την ειδικότητα αυτή, καίτοι στερούνται αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του
Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου.
Επειδή αποτέλεσμα της παραπάνω συμπεριφοράς τους είναι όχι μόνον ο
επαπειλούμενος κίνδυνος της υγείας των ασθενών, οι οποίοι παραπλανώμενοι
προστρέχουν στις υπηρεσίες τους, αλλ’ επιπλέον και η δυσφήμιση εις βάρος των
δερματολόγων ιατρών.
Επειδή οι ανωτέρω ενέργειες τους γίνονται παρ’ αυτών παράνομα, κακόβουλα
και

καθ’

υποτροπήν

και

συγκροτούν

αναμφισβήτητα

όχι

μόνον

πειθαρχικά

παραπτώματα αυτών 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
των ιατρών κ. Λαμπρινής Νάση και κ. Ιωάννας Θανοπούλου και τους ΚΑΛΩ να
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ασκήσουν, στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, κατά των ιατρών
αυτών

τον

προσήκοντα

πειθαρχικό

έλεγχο,

συγχρόνως

δε

ΔΗΛΩΝΩ

ότι

επιφυλάσσομαι να ζητήσω νόμιμα, πέραν των ανωτέρω, και την άσκηση ποινικής
δίωξης κατ’ αυτών για τα διαπραχθέντα παρ΄αυτών αδικήματα.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα σε καθένα
από αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες
συνέπειες, να αντιγράψει δε ολόκληρο το περιεχόμενό της στις εκθέσεις επιδόσεώς
του.

Αθήνα, 12.3.2018

Η Πληρεξ. Δικηγόρος
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