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Προς τον  
κ. Βασίλειο Κικίλια 
Υπουργό Υγείας 
Αριστοτέλους 17, Αθήνα 

 
Αθήνα     19 . 8 .2019 

       ΑΠ 
 
Θέμα : Αίτημα του ΙΣΑ για ακύρωση της Υπουργικής απόφασης 24768/2019 περί 
τεκμηρίου αθωότητας. 
 
 

Κύριε Υπουργέ,  
 
Θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη 
προσφύγει ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της με αριθ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768/2019  
(ΦΕΚ B΄1373/22.04.2019) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
«Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας» και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, με αριθμό καταθέσεως Ε 
1678/2019.  
 
  
Με την αίτηση αυτή προσβάλλεται η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού με την 
οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού 
επαγγέλματος, ως αρνητικής προϋποθέσεως οριζομένης της αφαίρεσης των 
πολιτικών δικαιωμάτων,  την ανάκληση και την αναστολή της (της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) κατά το μέρος που αφορά στην αναστολή της βεβαίωσης άσκησης 
επαγγέλματος εκ μόνης της παραπομπής ιατρού για συγκεκριμένα αδικήματα και της 
δια παντός ανάκλησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος σε περίπτωση 
καταδίκης. Προσφύγαμε γιατί θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι μη νόμιμη και 
ακυρωτέα, κατά τα παραπάνω κεφάλαιά της, επειδή έχει εκδοθεί χωρίς, ή εκτός 
νομοθετικής εξουσιοδότησης, άλλως με βάση πλημμελή νομοθετική εξουσιοδότηση 
που δεν είναι επαρκώς ειδική και ορισμένη. Επιπλέον προβάλλεται ότι οι θιγόμενες 
ρυθμίσεις (όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4600/19) είναι αντίθετες στο 
τεκμήριο της αθωότητας, και στις αρχές τις ισότητας, της επαγγελματικής 
ελευθερίας, της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Για τους 
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ίδιους λόγους πάσχουν και οι αντίστοιχες διατάξεις (αρθ. 113, 114 και 115) του ν. 
4600/2019. 
 
Η εκδίκαση της αίτησής μας αυτής, λόγω μείζονος σπουδαιότητας του ζητήματος, 
έχει ήδη προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 1.11.2019 ενώπιον της Ολομελείας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.  
 
Ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του ζητήματος αυτού, παρακαλούμε να 
εξετάσετε το θέμα, να αναστείλετε και οπωσδήποτε να τροποποιήσετε τις διατάξεις 
αυτές που εξαντλούν κάθε όριο αυστηρότητας ειδικά και μόνο για τους ιατρούς. Για 
την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος επισυνάπτουμε αντίγραφο του 
δικογράφου και προσβλέπουμε στις δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένοντας στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος αυτού. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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