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Προς τον Υποδιοικητή ΙΚΑ κο Πατσούρη 

 

Θέμα : Νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας για τα ΚΕΠΑ. 

Κε Υποδιοικητά 

Με πρόσφατη απόφαση της Υπηρεσίας σας, επιβλήθηκε η συμπλήρωση του νέου 

πολυσέλιδου εντύπου από τους ιατρούς των ΚΕΠΑ το οποίο υπέχει την έννοια 

Υπεύθυνης Δήλωσης του άρ.8, Ν.1599/1986 ως προς την ακρίβεια των δηλουμένων 

στοιχείων από τους γιατρούς, που οφείλουν να το συμπληρώνουν και με γνώση των 

προβλεπομένων συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης του άρθρου 22, ότι δηλαδή 

«..όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 

με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν 

του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

Είναι γνωστό ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 θεσμοθετήθηκε προκειμένου να 

διευκολύνει την Δημόσια Διοίκηση κυρίως ως προς τη δήλωση κάποιου στοιχείου ή 

γεγονότος που δεν προκύπτει από την αστυνομική ταυτότητα και όντας απολύτως 

αληθές και μη επιδεχόμενο καμία αμφισβήτηση ή διαφορετική εκδοχή, καταγράφεται 

στο συγκεκριμένο έντυπο ως υπευθύνως δηλούμενο, διαφορετικά εάν αποδειχθεί ότι 

δεν ισχύει, ο δηλώσας διώκεται ποινικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η ζητούμενη καταγραφή στο νέο έντυπο εισηγητικού φακέλου αναπηρίας, ιατρικών 

στοιχείων, όπως το ιστορικό του ασθενούς, η παρούσα κατάσταση της νόσου του, 

παρακλινικές εξετάσεις που τεκμηριώνουν την πάθηση του, συνυπάρχουσες 

παθήσεις, είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν κατόπιν κρίσης & αξιολόγησης από 

τον γιατρό σύμφωνα με την εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και της 

εμπειρίας του και ως τέτοια είναι στοιχεία που ενδέχεται να αποκλίνουν κατά τι από 

την κρίση άλλου γιατρού που ενήργησε επίσης lege artis. 

Συνεπώς είναι αδιανόητο να ζητείται η καταγραφή διάγνωσης ή ιατρικής κρίσης σε 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599 με όλες τις συνέπειες του νόμου, διότι απλά η 

οποιαδήποτε κρίση ή διάγνωση δεν αποτελεί κατά την επιστημονική λογική 

αδιαμφισβήτητο αληθές γεγονός που μπορεί ως τέτοιο να δηλωθεί με τις συνέπειες 

του Ν.1599.  

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να αποσύρετε άμεσα το συγκεκριμένο απαράδεκτο και 

αντιεπιστημονικό έντυπο διότι οι γιατροί συμμορφούμενοι με την επιστημονική 

λογική και προστατεύοντας εαυτούς από μελλοντικές μηνύσεις και ποινικές διώξεις 

σε βάρος τους, θα αρνηθούν δικαιολογημένα να το συμπληρώσουν. 

Για το Δ.Σ. 
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