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Αθήνα, 19.6.2017

ΓΝΜΔ 1522/19.6.2017
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 1275/12.6.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου.
Το με αρ. πρωτ.104/9.6.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 1269/9.6.2017)έγγραφο
Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1275/12.6.2017 έγγραφό του, μας
διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας με αρ. πρωτ. 104/9.6.2017
(ΑΠ ΠΙΣ: 1269/9.6.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.
Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας με αρ. πρωτ.
104/9.6.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 1269/9.6.2017)αναγράφονται τα εξής:

«Έχουμε δεχθεί από το Ληξιαρχείο του Δήμου Άργους - Μυκηνών το
ερώτημα όπως ακριβώς σας το κοινοποιούμε.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας πως πρέπει να διατυπώσουμε την
απάντηση σε αυτό το ερώτημα».
Στο με αρ. πρωτ. 73/17.5.2017 έγγραφο Ληξιαρχείου Δ.Ε. Άργους προς
τον Ιατρικό Σύλλογος Αργολίδας αναγράφονται τα εξής:

«Θέμα: Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου από ιατρούς του
συλλόγου σας.
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου από τα
Ληξιαρχεία απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, θεωρημένο κατά τους
ειδικότερους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.5 άρθρου 32 του ν. 344/1976,
που εξακολουθεί να ισχύει.
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 32 Ν. 344/1976, για την προφανή
διασφάλιση της γνησιότητας του πιστοποιητικού αυτού, υποχρεούνται οι ιατροί
να αποστέλλουν στον ληξίαρχο του τόπου όπου εγκαθίστανται επαγγελματικούς,
δείγμα της υπογραφής τους, προκειμένου να ελέγχεται η γνησιότητα της στα
πιστοποιητικά θανάτου που εκδίδουν.
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Με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.344/1976, ρυθμίζεται η ιδιαίτερη
διαδικασία συντάξεως ληξιαρχικής πράξης θανάτου, η οποία περιλαμβάνει, ως
αναγκαίο και ουσιαστικό στοιχείο, την προσκόμιση στον αρμόδιο ληξίαρχο,
ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου.
Κατόπιν τούτου όπως ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας:
1) για την υποχρέωση τους αποστολής δείγματος της υπογραφής τους
ή
2) να βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής τους στα ιατρικά
πιστοποιητικά θανάτου που εκδίδουν, από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή από
τον ιατρικό σύλλογο, του οποίου αυτοί είναι μέλη. Ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για
περαιτέρω διευκρινήσεις».
Στο με αρ. πρωτ. 78/17.5.2017 έγγραφο Ληξιαρχείου Δ.Ε. Άργους προς
τον Ιατρικό Σύλλογος Αργολίδας αναγράφονται τα εξής:

«Θέμα: Έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου.
Σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν ιατροί που κατέχουν μόνιμη
θέση, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, μπορούν να ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικό
επάγγελμα και να εκδίδουν και να υπογράφουν ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου
κάνοντας χρήση της ιδιότητας τους ως υπαλλήλου Δημόσιας Υπηρεσίας (π.χ.
κέντρο υγείας) θέτοντας έτσι και τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας που
υπηρετούν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και
παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις».
Σύμφωνα με άρθρο 32 Ν. 344/1976 (ΦΕΚ Α’ 143) ορίζονται τα εξής:

«1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων
ωρών από το θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση θανάτου που
εκδίδεται από τον ιατρό που νοσήλευσε τον θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος
ιατρός, από τον ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που ορίζεται από
την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή.
2. Εν ελλείψει των εν τη προηγουμένη παραγράφω ιατρών, η ληξιαρχική
πράξις συντάσσεται επί τη βάσει εγγράφου πιστοποιήσεως της οικείας
αστυνομικής αρχής.
3. Ο ιατρός υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την
αιτία του θανάτου, αναφέροντας και την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική
που προκάλεσε τον θάνατο.
4. Οι ασκούντες το επάγγελμα ιατροί υποχρεούνται, εντός μηνός από της
εις τινα ληξιαρχικήν περιφέρειαν εγκαταστάσεώς των, ν' αποστέλλουν εις τον
οικείον ληξίαρχον δείγμα της υπογραφής των, προς διαπίστωσιν του γνησίου
ταύτης. Οι ήδη εγκατεστημένοι ιατροί υποχρεούνται εις την αποστολήν του
δείγματος τούτου, εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου.
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5. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρέωσις δεν υφίσταται διά
τους ιατρούς, τους εγκατεστημένους εις την περιφέρειαν των ειδικών
ληξιαρχείων. Το γνήσιον της υπογραφής των ιατρών τούτων πιστοποιείται είτε
παρά της διευθύνσεως του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος, παρ' ω συνέβη ο
θάνατος, είτε παρά της αρμοδίας αστυνομικής αρχής της κατοικίας ή ασκήσεως
του επαγγέλματος αυτών, είτε και παρά του ιατρικού συλλόγου, του οποίου ούτοι
είναι μέλη».
[ΣΗΜ. Οι παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με άρθρο 26 παρ. 10 Ν.
2130/1993, ΦΕΚ Α’ 62].
Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287), όπως ισχύει,
ορίζονται τα εξής:

«Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι
ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο
κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των
αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που
υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα
εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν
αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».
Με βάση τα ανωτέρω, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται περί
αιφνιδίου θανάτου ή άγνωστης αιτιολογίας, ο θάνατος δηλώνεται προς το οικείο
Αστυνομικό Τμήμα και διατάσσεται η διενέργεια νεκροτομής.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες νοσηλεύεται ο ασθενής σε κρατικό
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας (μετά το Ν. 1397/1983), μπορεί να δίδεται
πιστοποιητικό θανάτου, με την επίσημη σφραγίδα.
Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για ιδιώτες ιατρούς και δεν
συντρέχει η περίπτωση βίαιου ή αιφνίδιου θανάτου, μπορεί να δοθεί η
πιστοποίηση θανάτου από ιδιώτη ιατρό και στα πλαίσια της ισοτιμίας της
υπογραφής [ιατρών που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες (νοσοκομεία ΕΣΥ,
κέντρα υγείας, ΠΕΔΥ) είτε ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών].
Είναι δικαιολογημένη η απαίτηση του νόμου για το γνήσιο της υπογραφής,
οπότε είτε δίδεται προς το ληξίαρχο δείγμα, είτε μέσω Αστυνομικού Τμήματος ή
ΚΕΠ είτε την υπογραφή βεβαιώνει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος.
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με τιμή,
Χάρης Πολίτης
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