Συλλογή για την άςκηςη
του ιατρικοφ επαγγζλματοσ
και το νομικό καθεςτϊσ των
ιατρικϊν ςυλλόγων
Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα ......................................................................................................................... 2
Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ ............................................................................................... 6
Aςυμβίβαςτα ........................................................................................................................ 9
Aπαγόρευςη πολυθεςίασ .................................................................................................. 9
Aπαγόρευςη τησ άςκηςησ επαγγζλματοσ ............................................................................ 12
Mετεκπαίδευςη .............................................................................................................. 12
Kαθήκοντα και υποχρεϊςεισ του γιατροφ ........................................................................... 14
Iςοτιμία ιατρικϊν πιςτοποιητικϊν ...................................................................................... 16
Iατρική διαφήμιςη .............................................................................................................. 17
Σχετικά με την ιατρική αμοιβή ............................................................................................ 19
Iατρικζσ Eιδικότητεσ ............................................................................................................ 20
Άδεια αςκήςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ ........................................................................ 20
Άδεια ιατρικήσ ειδικότητασ ............................................................................................. 21
Iατρικζσ Eιδικότητεσ ........................................................................................................ 22
Eξετάςεισ ........................................................................................................................ 31
Kυρϊςεισ ........................................................................................................................ 33
Iατρική εξειδίκευςη ............................................................................................................ 36
Άρθρα 83 και 84 του N. 2071/92 τησ 6/15-7-92 (ΦEK A' 143) Άρθρο 83. Iατρική και
Oδοντιατρική εξειδίκευςη ............................................................................................... 36
Άρθρο 84. Eξειδίκευςη ςτισ Mονάδεσ Eντατικήσ θεραπείασ (M.E.Θ.) και ςτισ Mονάδεσ
Eντατικήσ Nοςηλείασ (M.E.N.) Nεογνϊν. ......................................................................... 36
Kυρϊςεισ ............................................................................................................................ 38
Γενικά καθήκοντα γιατρϊν .................................................................................................. 41
Kαθήκοντα προσ τουσ αςθενείσ........................................................................................... 44
Kαθήκοντα του γιατροφ κατά την άςκηςη τησ Kοινωνικήσ Iατρικήσ ..................................... 46
Kαθήκοντα προσ Συναδζρφουσ ........................................................................................... 47
Iατρική αμοιβή.................................................................................................................... 50
Κεφάλαιο Η' - Διαφορζσ από αμοιβζσ για την παροχή εργαςίασ ..................................... 51
Kαθήκοντα προσ τον Iατρικό Σφλλογο ................................................................................. 53
Tα δικαιϊματα του νοςοκομειακοφ αςθενοφσ ................................................................ 53
Eθνικό Συμβοφλιο Iατρικήσ Hθικήσ και Δεοντολογίασ.......................................................... 55
Kϊδικασ Iατρικήσ Δεοντολογίασ .......................................................................................... 56
Kϊδικασ Nοςηλευτικήσ δεοντολογίασ και δεοντολογίασ επιςκεπτϊν υγείασ ................... 56

Eπαγγελματικό απόρρητο ................................................................................................... 58
Παραβίαςη επαγγελματικήσ εχεμφθειασ ............................................................................. 58
Ψευδείσ ιατρικζσ πιςτοποιήςεισ.......................................................................................... 58
Aνθρωποκτονία από αμζλεια .............................................................................................. 59
Σωματική βλάβη από αμζλεια ............................................................................................. 59
Άρνηςη γιατρϊν .................................................................................................................. 59
Tεχνητή διακοπή τησ εγκυμοςφνησ, προςταςία τησ υγείασ τησ γυναίκασ και άλλεσ διατάξεισ
(Άρθρα του N.1609/86 ΦEK A/86) ....................................................................................... 60
Πλαςτογραφία .................................................................................................................... 61
Ψευδήσ βεβαίωςη, νόθευςη κ.λπ........................................................................................ 61
Aντιποίηςη.......................................................................................................................... 62
Θζματα οργάνωςησ και λειτουργίασ ................................................................................... 64
Εποπτεία Υπουργοφ ............................................................................................................ 76
Πειθαρχικά Συμβοφλια........................................................................................................ 77
Kεφάλαιο A' Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σφλλογοι ............................................................... 83
N. 727/13-10-1977 (ΦEK τ. A' 308) Περί τροποποίηςησ διατάξεων τησ περί Πανελλήνιου
Iατρικοφ Συλλόγου και Iατρικϊν Συλλόγων, κείμενησ Nομοθεςίασ. ..................................... 86
Άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ ................................................................................... 94
Προχποθζςεισ καταρτίςεωσ ................................................................................................ 95
Άδεια χρηςιμοποιήςεωσ τίτλου ιατρικήσ ειδικότητασ - Προχποθζςεισ χορηγήςεωσ τησ
άδειασ................................................................................................................................. 95
Xρήςη τίτλων ...................................................................................................................... 95
Kατοχφρωςη κεκτημζνων δικαιωμάτων .............................................................................. 97
Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ εγκαθιςταμζνων .................................................................. 98
Παροχή υπηρεςιϊν ............................................................................................................. 98
Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των γιατρϊν που παρζχουν υπηρεςίεσ................................. 99
Εθνικό Σφςτημα Υγείασ ..................................................................................................... 101
Yπηρεςιακή κατάςταςη γιατρϊν κλάδου EΣY N.1397/83 (ΦEK A' 143/7-10-1983) "Eθνικό
Σφςτημα Yγείασ" ............................................................................................................... 103
Mιςθολόγιο................................................................................................................... 104
Y.A. 17653/1984 (Yγείασ και Πρόνοιασ) (ΦEK B 849/3-12-1984) Iεράρχηςη κριτηρίων
κρίςησ και ςυγκριτικήσ αξιολόγηςησ υποψηφίων για θζςεισ του κλάδου γιατρϊν E.Σ.Y.108
N. 1579/85 ΦEK A' 217 "Pυθμίςεισ για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Eθνικοφ
Συςτήματοσ Yγείασ και άλλεσ διατάξεισ" ....................................................................... 115
N. 2071/92 "Εκςυγχρονιςμόσ και Oργάνωςη Συςτήματοσ Yγείασ" ................................. 116

N. 2194/94 (ΦEK A' 34) "Aποκατάςταςη του Eθνικοφ Συςτήματοσ Yγείασ και άλλεσ
διατάξεισ" ..................................................................................................................... 129
N. 2256/94 (ΦEK A' 196) Συμβοφλια κρίςησ και επιλογήσ ιατρικοφ και οδοντιατρικοφ
προςωπικοφ και άλλεσ διατάξεισ................................................................................... 130
N. 2345/1995 (ΦEK A' 213/12-10-1995) Oργανωμζνεσ υπηρεςίεσ παροχήσ προςταςίασ
από φορείσ κοινωνικήσ πρόνοιασ και άλλεσ διατάξεισ ................................................... 131
Y.A. ΔY13α/11662/1992 (Yγείασ) (ΦEK B' 537/21-6-1995) ............................................. 131
Πειθαρχικά γιατρϊν κλάδου EΣY ....................................................................................... 133
Πειθαρχική δικαιοδοςία κλάδου γιατρϊν E.Σ.Y. (Άρθρο 34 του N. 1397/83 ΦEK A/143) 133
Πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικζσ ποινζσ γιατρϊν EΣY (Άρθρο 77 του N.2071/92,
όπωσ ςυμπληρϊθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/94) ........................... 134
Eιδικευόμενοι ................................................................................................................... 136
N. 1397/83 (ΦEK A' 143)................................................................................................ 136
N. 1579/85 (ΦEK A' 217)................................................................................................ 136
N. 2071/92 (ΦEK A' 123)................................................................................................ 139
N. 2194/94 (ΦEK A' 34).................................................................................................. 140
Υ.Α. ΔΥ13γ/19338 1995 (ΦΕΚ Β' 935/13-11-95) "Τρόποσ, διαδικαςία και οργάνωςη
εκπαίδευςησ γιατρϊν προσ απόκτηςη ειδικότητασ". ..................................................... 140
Εξαιρζςεισ ..................................................................................................................... 143
Yπηρεςία υπαίθρου .......................................................................................................... 146
N. 1579/85 (ΦEK A' 217)................................................................................................ 146
N. 2071/92 (ΦEK A' 123)................................................................................................ 147
Iδιωτικοί φορείσ επείγουςασ προνοςοκομειακήσ φροντίδασ ............................................ 150
Eλεφθερη επιλογή γιατροφ και θεραπευτηρίου ................................................................ 150
Παροχή υπηρεςιϊν υγείασ από ιδιωτικοφσ φορείσ με δαπάνεσ του Δημοςίου.................. 151
Eθνική ςυλλογική ςφμβαςη γιατρϊν και οδοντογιατρϊν .................................................. 151
Σφναψη ςυμβάςεων ......................................................................................................... 151

I. Άζκηζη ηος Ιαηπικοω επαγγέλμαηορ-Γενικά
Άδεηα αζθήζεωο ηεο ηαηξηθήο - Αζπκβίβαζηα - Απαγόξεπζε πνιπζεζίαο - Απαγόξεπζε
ηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο - Μεηεθπαίδεπζε - Καζήθνληα θαη Υπνρξεώζεηο ηνπ γηαηξνύ
- Ιζνηηκία ηαηξηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ - Ιαηξηθή δηαθήκηζε - Σρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή
ακνηβή - Ιαηξηθέο Δηδηθόηεηεο - Ιαηξηθή εμεηδίθεπζε – Κπξώζεηο

Άδεια αςκόςεωσ τησ ιατρικόσ
A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16)
Άπθπο 1. Γηα ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ γηαηξνχ,
απαηηείηαη άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Mε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο εμνκνηψλεηαη θαη ε θαηνρή νπνηαζδήπνηε έκκηζζεο ή
ηηκεηηθήο ζέζεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη σο εθφδην ην πηπρίν ηεο Iαηξηθήο ρνιήο.
Άπθπο 2. Tελ άδεηα ρνξεγεί ν Yπνπξγφο Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο
(Yπνπξγφο Yγείαο) κε πξάμε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο
Kπβεξλήζεσο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
H πξάμε απηή ηνπ Yπνπξγνχ αλαθνηλψλεηαη ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη
ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν, θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ πιιφγνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν
θαη ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ.
Άπθπο 3. Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο απαηηείηαη ν αηηψλ:
α) Nα είλαη πηπρηνχρνο ηεο Iαηξηθήο ρνιήο εκεδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα λα
ρνξεγεζεί άδεηα ζηνπο πηπρηνχρνπο μέλσλ ρνιψλ, πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ κε
επηηπρία ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δνθηκαζία. Πηπρηνχρνη πνπ δελ έρνπλ
αζθήζεη ηελ ηαηξηθή γηα κηα ζπλερή πεληαεηία θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί θαηά ην
δηάζηεκα απηφ απφ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο αζρνιίεο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηήζηα
άζθεζε ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή ηαηξεία ή εξγαζηήξηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγνχ Yγείαο).
β) Nα είλαη Έιιελαο πνιίηεο, λα κελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη
λα κελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. Kαη' εμαίξεζε κπνξεί λα
ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζε νκνγελείο γηαηξνχο πνπ δελ έρνπλ ηελ
Eιιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Eιιάδα, εθφζνλ
έρνπλ ηε λφκηκε άδεηα εξγαζίαο θαη δηακνλήο.
Γελ απαηηείηαη άδεηα γηα γηαηξνχο μέλεο ηζαγελείαο, πνπ αζθνχλ λφκηκα ηελ ηαηξηθή
ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζηελ Eιιάδα γηα λα επηζθεθζνχλ αζζελή. Oη
αιινδαπνί γηαηξνί φκσο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Eιιάδα κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ
άιινλ αζζελή κφλν ζε ζπκβνχιην κε έιιελα γηαηξφ θαη κεηά απφ άδεηα ηνπ νηθείνπ
πιιφγνπ πνπ ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηνπ Έιιελα γηαηξνχ. Oη ίδηεο πξνυπνζέζεηο
ηζρχνπλ θαη γηα θάζε άιιν αιινδαπφ γηαηξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Eιιάδα.
γ) Nα έρεη ν αηηψλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ έρεη ηέηνηεο
ππνρξεψζεηο θαηά ην λφκν, ή λα έρεη απαιιαγεί απφ απηέο.
δ) λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε, πιαζηνγξαθία, εθβίαζε,
παξαράξαμε θαη λα κελ έρεη θαζ' ππνηξνπή ηηκσξεζεί γηα πιεκκέιεκα πνπ
ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ, εθηφο εάλ ν αηηψλ επηθαιείηαη
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα ηνπο νπνίνπο γλσκνδνηεί ην
A.Π..I.
ε) λα ζεκεηψλεηαη ζηελ αίηεζε ν Iαηξηθφο χιινγνο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν
γηαηξφο πξνηίζεηαη λα έρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε.
Kαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηνπ Iαηξηθνχ επαγγέικαηνο
ζηελ Eιιάδα ζε φζνπο έρνπλ ππεθνφηεηα ή πξνζηαζία μέλνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ε
λνκνζεζία επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηνπο Έιιελεο
ππεθφνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο απηνχ.

Άπθπο 4. 1. Mε B.Γ. (ήδε Π.Γ.) κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ππνπξγνχ Kνηλσληθήο
Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ Yγείαο) κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο
νπνίεο, πφιεηο θσκνπφιεηο, ρσξηά ή ζπλνηθηζκνί κπνξνχλ κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ
Yπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ λα θεξχζζνληαη πξνζσξηλά θνξεζκέλνη γηαηξψλ.
2. Mε B.Γ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα
Kνηλσληθήο Πξνλνίαο, κπνξεί λα απαγνξεπζεί πξνζσξηλά ε επαγγεικαηηθή
εγθαηάζηαζε γηαηξψλ πνπ δελ έρνπλ άδεηα θάπνηαο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζε κέξε ηεο
ππαίζξνπ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ πέληε ρηιηάδεο θαηνίθνπο. H απαγφξεπζε
απηή κπνξεί λα επηβιεζεί είηε ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, είηε ζε φιε
ηελ Eπηθξάηεηα. Tν ίδην Bαζηιηθφ Γηάηαγκα κπνξεί λα απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ηελ
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε γηαηξψλ πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε
ηαηξηθήο εηδηθφηεηνο ζε πφιεηο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ θάησ απφ ηξηάληα ρηιηάδεο
θαηνίθνπο. O πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηειεπηαίαο επίζεκεο απνγξαθήο.
3. Γηαηξνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξηεηή ζπλνιηθά ζεηεία ζηελ χπαηζξν, ζχκθσλα
κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ,
κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζην εμήο ηελ ηαηξηθή ζηελ πεξηθέξεηα νπνηνπδήπνηε ηαηξηθνχ
ζπιιφγνπ.
4. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ηαηξηθήο πνπ δηαλχνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ πξνβιεπφκελε
απφ ηνλ λφκν άζθεζε ζηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην λφκν Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα, ή
απαγφξεπζε ηεο 1εο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ άζθεζεο.
5. Mε ην ίδην B.Γ. απηφ ζα ξπζκηζηνχλ νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο.
6.Oη γηαηξνί πνπ αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα, θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ
Bαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ζα εθδνζεί, ζε κέξε ή πφιεηο ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη ε
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε λέσλ γηαηξψλ ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113
ηνπ A.N.1565/39 αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ κπνξνχλ λα
επηβιεζνχλ.
Άπθπο 5. 1. H ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ εθφζνλ δελ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν
ρξφλν θαη ζέζε ζε δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε, ζπλεπάγεηαη ηελ αθχξσζε ηεο
άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε.
2. H παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζπλεπάγεηαη αλάθιεζε
ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε, κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ νηθείν ηαηξηθφ χιινγν θαη
πξνο ην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν.
Άπθπο 6. H ηζρχο ηεο αδείαο αλαζηέιιεηαη:
α) Eάλ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή ζηεξήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο άζθεζεο
β) Eάλ έρεη επηβιεζεί ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα νξηζκέλν ρξφλν.
Άπθπο 7. H άδεηα πνπ ρνξεγείηαη αλαθαιείηαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεσο ηνπ
άξζξνπ 5, κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο
Kπβεξλήζεσο:
1. φηαλ έρεη ρνξεγεζεί ιφγσ πιάλεο γηα ηελ χπαξμε ησλ απαηηνπκέλσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο.
2. φηαλ ν γηαηξφο δελ αζθήζεη ηελ ηαηξηθή γηα κηα ζπλερή πεληαεηία θαη θαηά ην ίδην
δηάζηεκα απνκαθξπλζεί απφ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ αζρνιίεο.
3. φηαλ ν γηαηξφο ιφγσ ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο βιάβεο ή λνζήκαηνο ή ιφγσ

εμαληιήζεσο ησλ ζσκαηηθψλ ή δηαλνεηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ, ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα
αζθεί ηελ ηαηξηθή θαη δελ παξνπζηάδεη πιένλ ηηο αλαγθαίεο εγγπήζεηο γηα ηελ άζθεζε
ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
4. φηαλ ν γηαηξφο θαηαδηθαζηεί θαζ' ππνηξνπή γηα πιεκκέιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη
ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ή γηα παξάβαζε ηνπ A.N.1075/1938.
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κε αξηζκφ 2, 3 ε αλάθιεζε γίλεηαη κεηά απφ
πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ A.Π..I.
Άπθπο 8. Tν δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλάθιεζεο
ηεο αδείαο αλαθηάηαη κε λέα άδεηα, φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο
πξνθιήζεθε ε αθχξσζε ή αλάθιεζε.
ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ε λέα άδεηα ρνξεγείηαη
κεηά απφ εηήζηα άζθεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Όηαλ ε
αλάθιεζε νθείιεηαη ζην εδάθην 3 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ε λέα άδεηα ρνξεγείηαη
κεηά απφ γλψκε ηνπ A.Π..I.
Άπθπο 9. 1. O γηαηξφο κπνξεί, εθφζνλ ηεξείηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, λα κεηαβάιεη ηνλ ηφπν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο. Aπαηηείηαη
φκσο ε ππνβνιή πξνεγνπκέλσο ζρεηηθήο δήισζεο πξνο ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη
ηνλ Iαηξηθφ χιινγν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηφπνο ηεο λέαο ηνπ εγθαηάζηαζεο, εάλ
απηφο, δελ ππάγεηαη ζε άιιν χιινγν, αιιηψο απαηηείηαη θαη δήισζε πξνο ηνλ
χιινγν ηεο λέαο ηνπ επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
απφζπαζκα ηνπ κεηξψνπ ηνπ πιιφγνπ, ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο.
2. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ε κεηαβνιή
αλαθνηλψλεηαη απφ ηνπο πιιφγνπο ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ηνλ Π.I..
Άπθπο 10. Όζνη κέρξη ηελ 1ε Iαλνπαξίνπ 1939 έρνπλ απνθηήζεη ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο ην δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο θαη είλαη εγγξακκέλνη κέρξη ηε
ρξνλνινγία απηή ζηνπο πιιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε αηηήζεσο
άδεηαο άζθεζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, ηελ νπνία ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απηνδίθαηα. H
δηάηαμε απηή δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
απηνχ.

Aςυμβύβαςτα
Άπθπο 11. 1. Γηαηξνί πνπ θαηέρνπλ κφληκε δεκφζηα ζέζε, ζε Γεκφζηεο Yπεξεζίεο,
δελ δηθαηνχληαη λα αζθνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηελ ηαηξηθή. H δηάηαμε απηή
δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο γηαηξνχο-ππαιιήινπο πνπ ήδε ππεξεηνχλ θαη δηθαηνχληαη
λα αζθνχλ θαη αζθνχλ ηδησηηθψο ην ηαηξηθφ επάγγεικα.
2. Kαη' εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί απφ ηνπο Yπνπξγνχο Kξαηηθήο Yγηεηλήο
θαη Aληηιήςεσο (Τπνπξγφ Τγείαο), ζε φζνπο γηαηξνχο θαηέρνπλ κφληκε δεκφζηα
ζέζε ζε Γεκφζηα Nνζειεπηηθά ή Yγεηνλνκηθά ηδξχκαηα, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ε
ειεπζεξία άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο.
(Aθνινπζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 ηνπ N. 3319/55, 1 ηνπ N. 3623/56, 4 παξ. 4
ηνπ N.Γ. 4111/60, 21 παξ. 4 ηνπ N. 1400/83 θαη 146 ηνπ N. 2071/92 γηα ηελ
απαγφξεπζε ηεο πνιπζεζίαο)

Aπαγόρευςη πολυθεςύασ
Άπθπο μψνο- (N. 3319 ηηρ 26 Iοςλίος/4 Aςγοωζηος 1955) 1. Tν άξζξν 5 ηνπ A.N
1843/1951, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη θπξψζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν
ηνπ N. 2049/1954 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: -1) Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα
θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο σο εθφδην απαηηείηαη ην πηπρίν
ηεο Iαηξηθήο. -2) Aπφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηαθηηθνί θαζεγεηέο ηεο
Iαηξηθήο ρνιήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Aζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, εθφζνλ ιφγσ
έιιεηςεο Παλεπηζηεκηαθψλ Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ, δηεπζχλνπλ, κε ηελ έγθξηζε
ηεο πγθιήηνπ, Eξγαζηήξηα ή Kιηληθέο εμσπαλεπηζηεκηαθέο γηα ηελ άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ηεο Iαηξηθήο. -3) Kαη εμαίξεζε κπνξνχλ νη γηαηξνί λα θαηέρνπλ θαη άιιεο
ζέζεηο εθφζνλ, κεηά απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ζεσξεκέλε απφ
ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν, δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία αζθνχλ ην
επάγγεικα, άιινη γηαηξνί γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ή, απηνί πνπ ππάξρνπλ,
απνπνηνχληαη ή δελ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα. -4) Eπίζεο, ν Yπνπξγφο Kνηλσληθήο
Πξφλνηαο, θαη εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ πξνζσξηλή θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο
κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβέξλεζεο κεηά απφ
γλσκνδφηεζε Eπηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Yγεηνλνκηθνχ
Kέληξνπ, ηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ελφο αλψηεξνπ
Yγεηνλνκηθνχ Yπαιιήινπ ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ
ηνλ Yπνπξγφ ή ηνλ Nνκάξρε ζηελ αξρή θάζε έηνπο. ηε γλσκνδφηεζε ηεο Eπηηξνπήο
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά θαη κε ιεπηνκέξεηα νη απνρξψληεο επηζηεκνληθνί,
επαγγεικαηηθνί ή θνηλσληθνί ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
πξνζσξηλή θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν θαηνρή θαη δεχηεξεο ζέζεο. -5) Γηα ηελ θαηάιεςε
ηαηξηθήο ζέζεο ζηελ έδξα ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ Aζελψλ, Πεηξαηά, Kαιιηζέαο θαη
Θεζζαινλίθεο πξέπεη ν γηαηξφο λα είλαη επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο ζε απηή θαη
εγγεγξακκέλνο ζηνλ χιινγν ηνπιάρηζηνλ κία ηεηξαεηία. Aπφ ηε δηάηαμε απηή
εμαηξνχληαη α) φζνη δηνξίδνληαη ζηα Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ην
N.Γ 2592/1953, β) φζνη έρνπλ αζθήζεη ην ηαηξηθφ επάγγεικα ή έρνπλ ππεξεηήζεη
ζηελ επαξρία γηα κία πεληαεηία θαη γ) φηαλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ
απηνχ ηνπ λφκνπ. -6) αλ ζέζε ινγίδεηαη θαη απηή πνπ θαηέρεη θάπνηνο κε ζχκβαζε ή
κε ζεηεία θαη ε κε ακνηβή θαη απνθνπήλ ζπκθσλία κεηαμχ γηαηξνχ θαη Oξγαληζκνχ
θάζε θχζεο, λνκηθνχ πξνζψπνπ, θιαδηθνχ Tακείνπ θ.ι.π απφ ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 2 ηνπ A.N 1843/1951.- Mπνξνχλ λα ζπλάπηνληαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο

κεηαμχ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ παξαπάλσ Oξγαληζκψλ, πνπ
ηζρχνπλ γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαη παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζηνπο αζζελείο λα
εθιέγνπλ ειεχζεξα ηνλ γηαηξφ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.- Aπφ ηελ ηζρχ απηνχ ηνπ λφκνπ
νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ
θαη ησλ Oξγαληζκψλ Kνηλσληθήο Aζθάιηζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Yπνπξγείνπ Eξγαζίαο ζα εγθξίλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο Yπνπξγνχο Eξγαζίαο
θαη Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. -7) Mέζα ζε έλα δίκελν απφ ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ
λφκνπ, νη γηαηξνί ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ζηνλ νηθείν
Iαηξηθφ χιινγν θαη ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη αλ θαηέρνπλ
ή φρη ζέζε ή ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ηηο απφ θάζε
ζέζε απνδνρέο θαη ηηο ψξεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο θαηά κέζν φξν θαη απηνί πνπ
θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο λα δειψζνπλ πνηα απφ απηέο πξνηηκνχλ λα
δηαηεξήζνπλ θαη λα παξαηηεζνχλ απφ θάζε άιιε, εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο
εμαηξέζεηο ηνπ εδαθίνπ 3 απηνχ ηνπ λφκνπ, ησλ νξγαληζκψλ, Tακείσλ Yγείαο θ.ι.π
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, θαη ππνρξενχληαη λα δηαθφςνπλ ηελ κηζζνδνζία θαη
θάζε άιιε παξνρή ακνηβήο, ακέζσο κφιηο εηδνπνηεζνχλ γηα απηφ απφ ηνλ χιινγν ή
ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν.- Aπαγνξεχεηαη ε ρσξίο ακνηβή ή κε άιιν ηξφπν θαηαβνιήο
παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο ζηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ Oξγαληζκψλ,
Tακείσλ Yγείαο θιπ. -8) Aπηνί πνπ ππνβάιινπλ ςεπδείο δειψζεηο ή δελ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξ. 221 ηνπ Πνηληθνχ Nφκνπ. -9) O Iαηξηθφο χιινγνο έρεη ην
δηθαίσκα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ δηνξηζκνχ γηαηξνχ ζε έκκηζζε ζέζε ζηνλ
Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, φηαλ θξίλεη φηη ν δηνξηζκφο έγηλε θαηά παξάβαζε
απηνχ ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ έλζηαζε απνθαζίδεη ν Yπνπξγφο Kνηλ. Πξφλνηαο. -10) ε
επαξρηαθέο πφιεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ κφλν δχν γηαηξνί κίαο εηδηθφηεηαο κπνξεί
έλαο απφ απηνχο λα δηαηεξεί ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 70νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, εθφζνλ ν δεχηεξνο εηδηθφο γηαηξφο θαηέρεη άιιε ζέζε. -2. H
§1 ηνπ άξζξ. 28 ηνπ N. 2262/1952 ¨πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ N.
1762/1951 "πεξί Kψδηθνο θαηαζηάζεσο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Kνηλνηηθψλ
ππαιιήισλ", ε §5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.δ 2592/1953 "πεξί νξγαλψζεσο Iαηξηθήο
Aληηιήςεσο" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε θάζε άιινπ λφκνπ, γεληθνχ ή εηδηθνχ,
πνπ αληίθεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, φπσο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N
1656/1939 "πεξί αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ επαγγέικαηνο", φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ A.N 1843/1951, πνπ θπξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ A.N 2049/1952, θαηαξγείηαη. -3. Eμαηξνχληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ A.N 1843/1951, φπσο θπξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ §§2 θαη 3 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ N. 2049/1952 νη νξγαληζκνί
Tνπηθήο Aπηνδηθνηθήζεσο θαη ηα θάζε θχζεο δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ηδξχκαηα.
Άπθπο 1 (N. 3623/16-11-1956 ΦEK A' 277). 1. Oη ηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο επί ζπκβάζεη γηα νξηζκέλν ρξφλν ή επ αφξηζην ή επί ζεηεία, ακνίβνληαη θαηά
πξάμε ή θαηά πεξίπησζε λφζνπ ή θαη απνθνπή ή κε εηήζηα ή κεληαία απνδεκίσζε
γηα θάζε πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ή κε κεληαίν
κηζζφ ή επ ακνηβή θαηά σξηαία εξγαζία ή κε πνζνζηά επί ησλ λνζειείσλ, εμεηάηξσλ
θαη ινηπψλ θαηαβνιψλ ή επί ηνπ αζθαιίζηξνπ, θαηά ηα νπνία θάζε θνξά θαζνξίδεηαη
ε ζρεηηθή ζπκθσλία.
2. Kάζε αίηεζε γηαηξνχ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ή γηα δηνξηζκφ παξά ζε θάπνην απφ
ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν πξφζσπα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
πιιφγνπ, φηη ν αηηψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο πεξί πνιπζεζίαο. Oη
παξαβάηεο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη πεηζαξρηθά.

Aπθπο 4 παπ. 4 (N.Δ. 4111/1960). Yπεξεζίεο, Iδξχκαηα, Oξγαληζκνί, Tακεία θ.ι.π.
πνπ δηαηεξνχλ γηαηξνχο νη νπνίνη θαηέρνπλ παξά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη άιιε
έκκηζζε ζέζε, ππνρξενχληαη ζηελ απφιπζε απηψλ, κφιηο εηδνπνηεζνχλ γηα ηνχην απφ
ην νηθείνYγεηνλνκηθφ Kέληξν ή ηνλ Iαηξηθφ χιινγν, είηε βάζεη ηεο γελνκέλεο απφ
ην Iαηξφ πξνο ηνλ Iαηξηθφ χιινγν δειψζεσο είηε ζε εθηέιεζε απνθάζεσο ηεο
επηηξνπήο ηνπ N. 2049/1992.
Aπθπο 21 παπ. 4 (N. 1400/1983). πκβάζεηο έξγνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ ή
Aζθαιηζηηθψλ Oξγαληζκψλ θαη γηαηξψλ γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.
1256/1982 πεξί πνιπζεζίαο.
Άπθπο 146 (N. 2071/1992) Oη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982
δελ ηζρχνπλ γηα ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηξαηησηηθνχο, πνπ
δηνξίδνληαη ζην E..Y. εθφζνλ πξνεγνπκέλσο παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεσο ηνπο. H
δηάηαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο ππεξεηνχληεο ζην
E..Y. ζπληαμηνχρνπο γηαηξνχο, εθφζνλ παξαηηεζνχλ ηεο ζπληάμεψο ηνπο.
(Aθνινπζεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 7 ηνπ N. 1976/91 γηα ηελ απαγφξεπζε
άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο)

Aπαγόρευςη τησ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ
Άπθπο 5 παπ. 7 (N.1976/1991). Γηαηξνί πνπ απνρσξνχλ απφ ζέζε ηνπ Eζληθνχ
πζηήκαηνο Yγείαο (E..Y.) θαη ζπληαμηνδνηνχληαη απφ ην Γεκφζην ιφγσ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο απηήο κπνξνχλ λα αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα κφλν εθφζνλ
δεηήζνπλ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμήο ηνπο.
H αλαζηνιή θαη επαλαρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο γίλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
N.1599/1986 (ΦEK A' 75) πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Kξάηνπο.

Mετεκπαύδευςη
Άπθπο 12. Mε B.Γ. (ήδε Π.Γ.) πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο, (Yπνπξγφ Yγείαο)
κπνξεί λα επηβιεζεί ε ππνρξεσηηθή κεηεθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ. Mε ην δηάηαγκα
απηφ ξπζκίδεηαη ε δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο κεηεθπαίδεπζεο, φπσο θαη θάζε αλαγθαία
ζρεηηθά ιεπηνκέξεηα.
(Aθνινπζεί ην άξζξν 41 ηνπ N.1397/83 ΦEK A/143 θαη ην άξζξν 2 ηνπ N.2194/94
πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην παξαπάλσ άξζξν)
Άπθπο 41 (N. 1397/83). Γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο απαηηείηαη θαη ζπκπιήξσζε θάζε 5 ρξφληα 80 σξψλ παξαθνινχζεζεο
κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ, πνπ ην πξφγξακκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή
εθπαίδεπζεο κεηεθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ θαζψο θαη ε
ζπκπιήξσζε 20 σξψλ παξαθνινχζεζεο κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηινγήο
γηαηξνχ ή νδνληίαηξνπ.
Kάζε γηαηξφο θαη νδνληίαηξνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηε
ζπκπιήξσζε θάζε πεληαεηίαο, επίζεκε βεβαίσζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ
κεηεθπαηδεπηίθσλ καζεκάησλ.
2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο αλαθαιείηαη ε άδεηα άζθεζεο
ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην γηαηξφ ή νδνληνγηαηξφ πνπ δελ
πξνζθνκίδεη ηελ παξαπάλσ βεβαίσζε κεηεθπαίδεπζεο.
H άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο επαλαρνξεγείηαη φηαλ ππνβιεζεί ε βεβαίσζε.
3. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., νξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο
πξψηεο πεληαεηίαο θαη θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ.
Άπθπο 2 (N. 2194/94). 1. H κεηεθπαίδεπζε κε απφζπαζε ησλ ηαηξψλ θαη
νδνληνγηαηξψλ ηνπ E..Y. ησλ θαξκαθνπνηψλ, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ άιισλ
επαγγεικάησλ πγείαο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ζε κφληκε θαη ζπλερή βάζε, απφ ηα
θέληξα πγείαο πξνο ηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία θαη απφ ηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία
πξνο ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά.
2. ην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ ζπληζηάηαη
Γηεχζπλζε Mεηεθπαίδεπζεο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ κεηεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.Mε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 5 ηνπ N. 1558/1985, ξπζκίδνληαη φια ηα ζρεηηθά
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ

δηεχζπλζεο.
3. Tα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο εηζεγείηαη ελδεθακειήο επηηξνπή
κεηεθπαίδεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ δηεπζπληέο ηνπ E..Y. εθ ησλ νπνίσλ έλαο
εθπξφζσπνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ, πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο
θνξπθαίαο εληαίαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ, θαη
έλαο εθπξφζσπνο πνπ νξίδεηαη απφ ην Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν θαη
παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κε πεληαεηή ζεηεία.
πκβνπιεπηηθά φξγαλα ηεο επηηξνπήο κεηεθπαίδεπζεο νξίδνληαη νη επηζηεκνληθέο
ηαηξηθέο εηαηξείεο. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κεηεθπαίδεπζεο, θαηαξηίδεηαη ην
κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηεθπαίδεπζεο
θαη θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαη ελ
γέλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
4. O δηεπζπληήο θάζε ηκήκαηνο, κνλάδαο θαη εξγαζηεξίνπ ησλ λνζνθνκείσλ
θαηαξηίδεη εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ
σξαξίνπ ησλ γηαηξψλ θαη ε ηήξεζή ηνπ επνπηεχεηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ ηνκέα θαη
ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή. O δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή
ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Mεηεθπαίδεπζεο ηνπ Yπνπξγείνπ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ εηήζηα έθζεζε επί ηνπ
ζπληειεζζέληνο εθπαηδεπηηθνχ θαη κεηεθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.

Kαθόκοντα και υποχρεώςεισ του γιατρού
Άπθπο 13. O γηαηξφο νθείιεη λα αζθεί επζπλείδεηα ην επάγγεικά ηνπ θαη λα
ζπκπεξηθέξεηαη ηφζν θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο φζν θαη εθηφο απηήο θαηά
ηξφπν αληάμην ηεο αμηνπξέπεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, ηηο νπνίεο απαηηεί ην ηαηξηθφ
επάγγεικα.
Άπθπο 14. Aπαγνξεχεηαη ε πιαλνδηαθή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο. Tαθηηθέο πεξηεγήζεηο
γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο επηηξέπνληαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ, φηαλ ζπλεγνξνχλ πξνο απηφ ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο.
Άπθπο 15. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα δέρνληαη ζπζηεκαηηθά, ζε νξηζκέλεο
κέξεο θαη ψξεο, αξξψζηνπο πξνο εμέηαζε ή ζεξαπεία ζε πφιε ή ρσξηφ, φπνπ δελ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη επαγγεικαηηθψο, φηαλ ζηε πφιε ή ην ρσξηφ απηφ ππάξρεη
εγθαηεζηεκέλνο άιινο γηαηξφο. Eάλ ε πφιε ή ην ρσξηφ βξίζθεηαη εθηφο ηεο
πεξηθεξείαο ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, απαηηείηαη άδεηα ηνπ ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηνλ
νπνίν ηνχην ππάγεηαη. Kαη' αλαινγία ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
εηδηθψλ γηαηξψλ. H απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο
θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άπθπο 16. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζε ζέξεηξν ή ινπηξφπνιε γηα
παξαζεξηζκφ ή ινπηξνζεξαπεία ν γηαηξφο νθείιεη λα απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο άιινο γηαηξφο, εθηφο αλ
πξφθεηηαη γηα επείγνπζα αλάγθε ή γηα αξξψζηνπο ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζεί απηφο
ή γηα πκβνχιην κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ.
Άπθπο 17. 1.O γηαηξφο δελ κπνξεί λα δηαηεξεί πεξηζζφηεξα απφ έλα ηαηξεία.
Eμαηξνχληαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θιηληθψλ. Γχν ή πεξηζζφηεξνη γηαηξνί
δηαθνξεηηθήο εηδίθεπζεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ έλα θνηλφ ηαηξείν, νθείινπλ φκσο λα
ππνβάινπλ πξνεγνπκέλσο ζηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ππφ
ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ζπλεξγαζία απηή. O χιινγνο κπνξεί λα απνξξίςεη ελ
κέξεη ή ζην ζχλνιν ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο απηνχο, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ. Kαηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθείηαη
πξνζθπγή ζην Yπνπξγείν Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγείν Yγείαο) ην
νπνίν απνθαίλεηαη ζε ηειεπηαίν βαζκφ κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλσηάηνπ
Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ήδε ΚΔ..Τ.).
2. O γηαηξφο ν νπνίνο έρεη δηθφ ηνπ ηαηξείν δελ κπνξεί λα έρεη ζπγρξφλσο θαη δεχηεξν
ηαηξείν κε άιιν ζπλάδεξθφ ηνπ.
3. Iαηξείν κε ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλνληαη
δεθηνί άξξσζηνη πξνο εμέηαζε ή πεξηπαηεηηθή ζεξαπεία
4. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κηθξνβηνινγηθά, βηνρεκηθά
θαη ινηπά επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα.
Άπθπο 18. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο λα δέρνληαη ζπζηεκαηηθά αξξψζηνπο, πξνο
εμέηαζε ή ζεξαπεία, κέζα ζε θαξκαθεία ή ζε ρψξν, φπνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη
εκπνξεχκαηα ή ζε παξαξηήκαηα ηέηνησλ ρψξσλ.
Άπθπο 19. Aπαγνξεχεηαη ζηνπο γηαηξνχο:
1. Nα αζθνχλ άιια επαγγέικαηα, φηαλ κε ηελ άζθεζε ηνπο εκπνδίδεηαη ε

επζπλείδεηε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ή ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
2. H ζχγρξνλε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ επαγγέικαηνο. ηελ
απαγφξεπζε απηή δελ ππάγεηαη ε πψιεζε απφ ηνλ γηαηξφ θάξκαθσλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία.
3. H αλαγξαθή ζπκβνιηθψλ ζπληαγψλ θαη ν ζπλεηαηξηζκφο κε θαξκαθνπνηνχο.
4. H απαζρφιεζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εμάξηεζε απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρεη σο
ζθνπφ ηελ παξαζθεπή ή πψιεζε θαξκάθσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ελ γέλεη εηδψλ, εθφζνλ
απνζθνπεί ζηε δηαθήκηζε απηψλ.
5. H απεκπφιεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απηνηέιεηαο.
6. H παξνρή ή ιήςε πνζνζηψλ επί ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο.
7. H θάιπςε κε ην φλνκά ηνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνζηαζία πξνζψπσλ πνπ
ζθνπεχνπλ λα αζθήζνπλ παξάλνκα ηελ ηαηξηθή.
8. Oπνηαδήπνηε αγγειία ζχκθσλα κε ηελ νπνία δέρνληαη λα ζεξαπεχζνπλ δσξεάλ
αξξψζηνπο.
9. H ρξεζηκνπνίεζε κεζαδφλησλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο.
Άπθπο 20. ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε θάζε είδνπο δηαγλσζηηθά, ζεξαπεπηηθά
θαη ζπκβνπιεπηηθά ηαηξεία ηνπ Kξάηνπο, ησλ Γήκσλ θαη Kνηλνηήησλ ή
θηιαλζξσπηθψλ νξγαληζκψλ απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ ζεξαπεπηηθή ζπλδξνκή ζηα
ηαηξεία απηά ζε φζνπο δελ είλαη άπνξνη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε επηηαθηηθήο
αλάγθεο.
Άπθπο 21. Mεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη ζην βαζκφ πνπ απαηηεί ν ζθνπφο γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδνληαη, ν γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ζηηο Γεκφζηεο Aξρέο θαη γηα ηε
ρξήζε ησλ Aξρψλ απηψλ θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη βεβαίσζε, ζε ζρέζε κε
ηαηξηθέο παξαηεξήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη γηα πξφζσπα ηα νπνία
ιακβάλνπλ ζχληαμε ή δεηνχλ ηελ απνλνκή ζχληαμεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο
δεκνζίαο βνήζεηαο.
Άπθπο 22. Aπαγνξεχεηαη:
1. H έθδνζε ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη θάζε είδνπο ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ ρσξίο
λα αλαθέξεηαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ιήπηε
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
2. H έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ζεξαπεπηηθά κέζα, ηξφθηκα θαη επθξαληηθά ή
εθζέζεσλ γηα απηά ρσξίο λα αλαθέξεηαη ν ιήπηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη δήισζή
ηνπ φηη δελ πξφθεηηαη απηφ λα δεκνζηεπζεί ζε κε ηαηξηθά πεξηνδηθά ή κε ηαηξηθέο
εθεκεξίδεο ή ζε θχιια θαη θπιιάδηα κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε.
3. H δεκνζίεπζε απφ νπνηνλδήπνηε πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθζέζεσλ ηέηνηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε εθεκεξίδεο ή άιια έληππα κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε, κε ηελ εμαίξεζε
ησλ εληχπσλ πνπ πξννξίδνληαη λα θπθινθνξήζνπλ απνθιεηζηηθά κεηαμχ ησλ
γηαηξψλ.
4. Mε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ζέκαηα θξαηηθήο
πγηεηλήο θαη αληηιήςεσο Yπνπξγνχ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Παλειιελίνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ γεληθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε
ησλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.
(Aθνινπζεί ην άξζξν 122 ηνπ N.2071/92, ΦEK A/123, πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ
άξζξν 22).

Iςοτιμύα ιατρικών πιςτοποιητικών
Άπθπο 122 (Ν. 2071/92). 1. Tα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ή γλσκαηεχζεηο, θαζψο θαη
ηαηξηθέο ζπληαγέο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, έρνπλ ην ίδην θχξνο
θαη ηελ ίδηα λνκηθή ηζρχ σο πξνο φιεο ηηο λφκηκεο ρξήζεηο θαη ελψπηνλ φισλ ησλ
αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ
ζε λ.π.δ.δ. ή ζε λ.π.η.δ. ή ηδηψηεο γηαηξνχο.
2. ε θάζε πεξίπησζε ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά ή γλσκαηεχζεηο, αθνξνχλ ζην
πεξηερφκελν ηεο εηδηθφηεηαο θάζε γηαηξνχ.
3. Mε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαζνξίδεηαη εληαίνο ηχπνο ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη γλσκαηεχζεσλ θαη εληαίνο
ηχπνο ηαηξηθψλ ζπληαγνινγίσλ γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο.
Άπθπο 23. O γηαηξφο νθείιεη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα γηα νηηδήπνηε είδε, άθνπζε,
έκαζε ή έπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, θαη ην
νπνίν απνηειεί απφξξεην ηνπ αξξψζηνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο απηνχ, κε ηελ εμαίξεζε
ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ ηνλ ππνρξεψλνπλ ζηελ
απνθάιπςε ηνπ απνξξήηνπ απηνχ.
Άπθπο 24. O γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη κε δήιν, επζπλεηδεζία θαη αθνζίσζε ηελ
ηαηξηθή ηνπ ζπλδξνκή, ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη
ηελ πείξα πνπ έρεη απνθηήζεη θαη ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε
πξνθχιαμε ησλ αζζελψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πγεηψλ.
Άπθπο 25. 1. Kάζε γηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο
λχθηαο πξψηεο βνήζεηεο γηα αηθλίδηεο θαη άιιεο επηθίλδπλεο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη
αηπρήκαηα, ρσξίο λα εμαξηά ηελ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο απφ άκεζε πιεξσκή.
2. Aπφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζεηαη ν γηαηξφο, φηαλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ ηνλ
δηθαηνινγνχλ, ή φηαλ ε βνήζεηα κπνξεί λα παξαζρεζεί απφ άιινλ πεξηζζφηεξν
δηαζέζηκν γηαηξφ.
3. Tν άξζξν 636 ηνπ Πνηλ. Nφκνπ, φζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνχο, θαηαξγείηαη.

Iατρικό διαφόμιςη
Άπθπο 26. Kακία δηαθήκηζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, θαη κε
νπνηνδήπνηε κέζν θη αλ γίλεηαη απηή δελ επηηξέπεηαη εθφζνλ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ δενληνινγίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 27 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
(Aθνινπζνχλ ηα άξζξα 6 ηνπ N. 2194/94 ΦEK A/34 θαη ην άξζξν 2 ηνπ N. 2256/94
ΦEK A/196, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην αλψηεξν άξζξν 26)
Άπθπο 6 (N. 2194/94). 1. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ απαγνξεχεηαη ε
ηαηξηθή δηαθήκηζε, θαζψο θαη ε δηαθήκηζε εθ κέξνπο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη
νδνληηαηξείσλ, ηδησηηθψλ πνιπηαηξείσλ, ηδησηηθψλ νδνληηαηξηθψλ θέληξσλ,
πνιπδχλακσλ ή κε δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ ή ηδησηηθψλ θιηληθψλ.
2. ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ απαγφξεπζεο ππάγεηαη ελδεηθηηθά νπνηαδήπνηε
αλάξηεζε ζε δεκφζην ρψξν δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ, αγγειίεο,
δεκνζηεχκαηα, δηαθεκηζηηθά έληππα ή αλαθνηλψζεηο, κε νπνηνδήπνηε κέζν
δεκνζηφηεηαο, πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε. ηηο παξαπάλσ απαγνξεχζεηο
δελ ππάγεηαη ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ ζην θηίξην εξγαζίαο ησλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο
απνθάζεηο ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ.
Άπθπο 2 (N. 2256/94). 1. Oη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N. 2194/1994
Aπνθαηάζηαζε ηνπ Eζληθνχ πζηήκαηνο Yγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
3. H παξάβαζε ηεο δηαηάμεσο απηήο ηηκσξείηαη δηνηθεηηθψο κε: α) ρξεκαηηθή πνηλή
ελφο έσο δέθα εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα θάζε πξάμε θαη δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ
κε ην δεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο απφ έλα (1) κήλα έσο έλα (1)
έηνο β) αλάθιεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη έλα
(1) έηνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε άδεηα αθαηξείηαη νξηζηηθά. Oη πνηλέο απηέο
επηβάιινληαη είηε θερσξηζκέλσο είηε θαη ζσξεπηηθά αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο
παξαβάζεσο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή ε πξνβιεπφκελε
ρξεκαηηθή πνηλή επηβάιιεηαη ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπο ή ζε εθείλνλ θαη' εληνιή ηνπ
νπνίνπ ζπληειέζηεθε ε απαγνξεπκέλε δηαθεκηζηηθή πξάμε.
4. Oη παξαπάλσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
KE..Y., ην νπνίν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ ζπγθξνηεί κφληκε εηδηθή πεηζαξρηθή επηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ N. 1278/1982.
Tν πξντφλ ησλ επηβαιιφκελσλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ, ην
νπνίν βεβαηψλεηαη ζην δεκφζην ηακείν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
δηαηάμεσλ πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
2. Oη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N. 1565/1939
πεξί ηνπ Kψδηθνο Aζθήζεσο Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο (ΦEK A' 16) ηνπ θαη
εμνπζηνδφηεζε απηνχ Kαλνληζκνχ Iαηξηθήο Γενληνινγίαο (ΦEK A' 171), θαζψο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 1026/1980 (ΦEK A' 48) πεξί Oδνληηαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ηεο
Eιιεληθήο Oδνληηαηξηθήο Oκνζπνλδίαο θαη ηνπ Γενληνινγηθνχ Kαλνληζκνχ
Oδνληηάηξσλ (ΦEK A' 167), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη παξαιιήισο.
Oη γηαηξνί θαη νη νδνληνγηαηξνί κπνξνχλ λα θαηαρσξνχλ ζηνλ ηχπν αλαθνηλψζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ έλαξμε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ηνλ

ηφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ην σξάξηφ ηνπο ή ηπρφλ κεηαβνιέο απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ
ή νδνληηαηξηθνχ ζπιιφγνπ.
Άπθπο 9 (Ν. 234/95) 6. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2256/1994
(ΦEK A' 196) πξνζηίζεηαη εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο:
"Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y.,
νξίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ πνπ
επηηξέπεηαη λα αλαξηψληαη ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα ηαηξεία, νδνληηαηξεία,
πνιπηαηξεία, πνιπνδνληηαηξεία, ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα
θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. H
αλάξηεζε πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ κε δηαζηάζεηο θαη πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ
απηφ πνπ ζα νξηζηεί κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2194/1994, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 2256/1994".
Άπθπο 27. 1. Ο Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο ζπληάζζεη δενληνινγηθφ θαλνληζκφ
ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ γηαηξνχ, ν νπνίνο πεξηέρεη
θαη άιινπο θαλφλεο ζρεηηθνχο κε ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο ηηκήο θαη αμηνπξέπεηαο ηνπ
Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο.
2. Ο δενληνινγηθφο θαλνληζκφο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ηεο Κξαηηθήο
Τγηεηλήο θαη Αληηιήςεσο (Τπνπξγφ Τγείαο) ηίζεηαη ζε ηζρχ κε Β. Γηάηαγκα (Π.Γ.), νη
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο γηαηξνχο.
3. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο
δενληνινγηθνχ θαλνληζκνχ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην Γηάηαγκα ηεο 1εο Μαξηίνπ
1926 "πεξί πξφζθαηξνπ θψδηθα ηεο δενληνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο",
εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα λφκν.

Σχετικϊ με την ιατρικό αμοιβό
Άπθπο 28. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο
(Yπνπξγνχ Yγείαο), φπσο απηή θαζνξίδεηαη παξαθάησ, ππάγνληαη φια ηα δεηήκαηα
ηα ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο ακνηβήο ησλ γηαηξψλ, θαζψο θαη φζα αθνξνχλ γεληθά
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.
Άπθπο 29. 1. Mε B.Γ. (Π.Γ.), πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλψηαηνπ
Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ΚΔ..Τ.) θαη γλψκε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ, εγθξίλεηαη πίλαθαο ησλ ηαηξηθψλ θαη ηαηξνδηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
νθεηινκέλσλ ακνηβψλ γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο.
2. Mέζα ζηα φξηα ησλ ακνηβψλ πνπ νξίδνληαη ζην πξναλαθεξφκελν B.Γ., θαλνλίδεηαη
ε ακνηβή ηνπ γηαηξνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηδίσο αλάινγα
κε ην είδνο ησλ δπζρεξεηψλ ηεο παξαζρεζείζεο ζπλδξνκήο, ηεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ πξνο πιεξσκή, ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θ.ι.π.
Άπθπο 30. 1. Tα φξηα ησλ ακνηβψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ δεκνζηεπφκελν πίλαθα
ακνηβψλ ηνπ πξνεγνχκελν άξζξνπ, γηα φιε ή κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο θάπνηνπ
ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ σο πξνο φιεο ή θάπνηεο ηαηξηθέο
πξάμεηο κε Yπνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκάηεπζε ηνπ Aλψηαηνπ
Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ (ΚΔ..Τ.) θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ, πνπ
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
(εκείσζε I..A. Oη αξκνδηφηεηεο ηνπ Aλψηαηνπ Yγεηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ
πεξηήιζαλ (N.1232/82, N.1278/82) ζην Kεληξηθφ πκβνχιην Yγείαο)
2. ε φπνηεο πεξηπηψζεηο δελ πξφθεηηαη γηα ηαηξηθή ζπλδξνκή ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην Γηάηαγκα, ε ακνηβή θαλνλίδεηαη θαη' αλαινγία βάζεη άιισλ
πεξηπηψζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα.
Άπθπο 31. H ιήςε απφ ηνλ γηαηξφ θαηψηεξεο ηαηξηθήο ακνηβήο απφ ην θαηψηαην
φξην πνπ ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε, ή ε κε ιήςε ακνηβήο, θαζφινπ δελ αληίθεηηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθφζνλ δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ αζέκηην
αληαγσληζκφ θαη ηε δηαθήκηζε.
(Tα άξζξα 32/33/34 θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ A.N. 1843/51/ΦEK A/178).
Tα άξζξα 35-47 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 677-681 ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο
Kψδηθα Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο θαη δεκνζηεχνληαη ζηε ζειίδα 68, ελψ ηα άξζξα 48109 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην B.Γ. 11-10/7-11/57 θαη
δεκνζηεχνληαη ζηε ζειίδα 52.)

Iατρικϋσ Eιδικότητεσ
N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο

Άδεια αςκόςεωσ ιατρικού επαγγϋλματοσ
Άπθπο 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ν πηπρηνχρνο ηεο
Iαηξηθήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη, εθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ A.N.
1565/39 δηθαηνινγεηηθά, θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα εηήζηα πξαθηηθή άζθεζε, κεηά ηε
ιήςε πηπρίνπ, ζε νπνηνδήπνηε Γεληθφ Nνζνθνκείν Nνκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ ή
Iδησηηθνχ Γηθαίνπ.
Άπθπο 2. 1. Oη θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ππνςήθηνη γηα άζθεζε πηπρηνχρνη ηεο
Iαηξηθήο κεηά απφ αίηεζή πξνο ην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξνλνίαο
πξνζιακβάλνληαη σο άκηζζνη έθηαθηνη βνεζνί ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν ηεο
θαηνηθίαο ηνπο Γεληθφ Nνζνθνκείν, κε αλαινγία ελφο εθηάθηνπ βνεζνχ πξνο είθνζη
θιίλεο ζε ιεηηνπξγία.
2. Eάλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο ζέζεηο εθηάθησλ βνεζψλ, πνπ
ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππνςεθίσλ πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ αλψηεξν
βαζκφ πηπρίνπ, ελψ νη ππφινηπνη ηνπνζεηνχληαη ζε άιια Γεληθά Nνζνθνκεία θαηά
ηελ ίδηα παξαπάλσ αλαινγία. Oη ηπρφλ πιενλάδνληεο θαη κεηά απφ απηφ
ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη εμσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί.
3. Όινη νη αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα Γεληθά Nνζνθνκεία, πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο
Aζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ δηθαίσκα ηξνθήο ζε βάξνο ησλ
Iδξπκάησλ θαη θαηνηθίαο, εάλ δελ έρνπλ.
4. Χο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ινγίδεηαη ν
ηφπνο ηεο νηθνγελεηαθήο δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ
απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
Άπθπο 3. 1. H θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα άζθεζε, δηαλχεηαη ελαιιάμ αλά
ηεηξάκελν ζε Παζνινγηθφ, Xεηξνπξγηθφ, Mαηεπηηθφ-Γπλαηθνινγηθφ Tκήκα ηνπ
Nνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ζηα Eμσηεξηθά Iαηξεία θαη Eξγαζηήξηα ησλ ηκεκάησλ
απηψλ.
2. H ππεξεζία σο γηαηξνχ ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ δπλάκεσλ, ζεσξείηαη σο ρξφλνο
άζθεζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε Nνζνθνκείν γηα ηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα νπνία ν γηαηξφο δελ ππεξέηεζε.
3. H ηαθηηθή άζθεζε ζε Nνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη
αλσηέξσ, εάλ βεβαηψλεηαη θαηάιιεια, ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο άζθεζεο.
4. Mεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο, ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Nνζνθνκείνπ,
ππεχζπλε βεβαίσζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Tκεκάησλ θαη
ησλ Eξγαζηεξίσλ, εθφζνλ απηά ιεηηνπξγνχλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο,
ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε πεξί αζθήζεσο, φκσο άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ A.N.
1565/39.
5. Γηαηξνί πηπρηνχρνη ηζνηίκσλ μέλσλ Iαηξηθψλ ρνιψλ νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη ην
ηαηξηθφ επάγγεικα ζην εμσηεξηθφ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία θαη έρνπλ
εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ Eιιάδα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ A.N. 1565/39

εμαηξνχληαη απφ ηελ απφ ηνπο θείκελνπο Nφκνπο πξνβιεπφκελε λφκηκε δνθηκαζία
γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα απφ ηα νξηδφκελα
πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Άπθπο 4. Όζνη έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,
δηθαηνχληαη λα εμαζθνχλ ηε γεληθή Iαηξηθή θαη λα δηνξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε
ζέζε Kνηλνηηθψλ γηαηξψλ ή γηαηξψλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη
θαη 30 θιηλψλ, θαηά ηα ηζρχνληα εηδηθφηεξα γηα απηά.

Άδεια ιατρικόσ ειδικότητασ
Άπθπο 5. 1. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, απφ απηέο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, απαηηείηαη άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ
Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ
Eηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Yπνπξγείν.
2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο εμήο: (Bι. ήδε άξζξν
118 B.Γ. 682/1960 πεξί Oξγαληζκνχ Yπ. Kνηλ. Πξφλνηαο).
3. Πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ λα αζρνιεζεί κε ζέκα
εηδηθφηεηαο πνπ δελ εθπξνζσπείηαη ζην πκβνχιην, θαιείηαη θαη παξίζηαηαη, κε
ςήθν, θαη ηαθηηθφο Kαζεγεηήο ηεο νηθείαο έδξαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, ν
έθηαθηνο Kαζεγεηήο απηήο. Γηα πεξηζζφηεξνπο Kαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, ηνλ
Kαζεγεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην νξίδεη ε ηαηξηθή ρνιή.
4. Aληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη θαηά ηε πξψηε ηνπ πλεδξίαζε, έλα απφ
ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ.
5. Kαζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ
ππεξεηνχλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Yγηεηλήο ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο,
πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ.
Άπθπο 6. 1. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) Eιέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ γηαηξψλ πνπ δεηνχλ λα ιάβνπλ εηδηθφηεηα θαη
απνθαίλεηαη εάλ είλαη επαξθήο ε άζθεζή ηνπο.
β) Γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ ηα νπνία
δεηνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο Iδξχκαηα κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ, είηε ζην
ζχλνιν είηε γηα νξηζκέλεο Kιηληθέο θαη Eξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ' απηά. Tα
Iδξχκαηα πνπ δεηνχλ αλαγλψξηζε ππνβάιινπλ κε ηε ζρεηηθή αίηεζε ιεπηνκεξέο
πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο.
γ) Σν .I. Eηδηθνηήησλ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ άξζε ηεο απνλεκεζείζεο
αλαγλψξηζεο Iδξπκάησλ σο θαηάιιεισλ γηα κεηεθπαίδεπζε κε αηηηνινγεκέλε ηνπ
γλσκνδφηεζε, εθφζνλ θξίλεη φηη έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο ηνπο
αλαγλψξηζεο.
δ) Oξίδεη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ ηελ εμεηαζηέα χιε γηα
θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα
ησλ ζπλαθψλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ καζεκάησλ.
2. Όιεο νη παξαπάλσ γλσκνδνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ β', γ', δ' θαη ε' ηνπ πκβνπιίνπ
Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.
3. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλ. Πξνλνίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα
ηεο Kπβεξλήζεσο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ
θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπγθξφηεζεο ησλ
δηαθφξσλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαηά ηαηξηθή

εηδηθφηεηα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε αλαγλψξηζε απηψλ σο θαηάιιεισλ γηα ηε
κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ.

Iατρικϋσ Eιδικότητεσ
Άπθπο 7. 1. Χο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη νη εμήο: 1) Παζνινγία 2) Xεηξνπξγηθή,
3) Nεπξνρεηξνπξγηθή, 4) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία 5) Oπξνινγία 6) Οξζνπεδηθή, 7)
Χηνξηλνιαξπγγνινγία, 8) Oθζαικνινγία, 9) Nεπξνινγία-Φπρηαηξηθή, 10)
Παηδηαηξηθή, 11) Γεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία, 12) Mηθξνβηνινγία, 13)
Aθηηλνινγία, 14) Aλαηζζεζηνινγία, 15) Πλεπκνλνινγία-Φπκαηηνινγία, 16)
Kαξδηνινγία.
Oη εηδηθφηεηεο κε αξηζ. 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ.
193/1981.
2. Mε B.Γ. (Π.Γ.) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, πνπ ιακβάλεηαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία, κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη
ζπγρξφλσο λα θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηα
ππφινηπα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξεζηκνπνηήζεσο
ηνπ ηίηινπ απηνχ ησλ εηδηθνηήησλ.
Άπθπο 8. 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο
απαηηνχληαη: α) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο β) κεηεθπαίδεπζε ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ ζε αλαγλσξηζκέλε γηα ηελ απαηηνπκέλε εηδηθφηεηα
θιηληθή ή Eξγαζηήξην θαη γ) επηηπρήο δνθηκαζία ελψπηνλ ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο.
2. O ρξφλνο κεηεθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίνλ δελ ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο
γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζχκθσλα ην άξζξν 1
ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο νξίδεηαη σο εμήο:
1) Παζνινγία: 3 έηε απφ ηα νπνία ην έλα κπνξεί λα είλαη ζε θπκαηηνινγία.
2) Xεηξνπξγηθή: 4 έηε.
3) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία: 4 έηε, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή.
4) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε 5
εηψλ απφ ην νπνία ην έλα έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή, έλα έηνο ζηε Nεπξνινγία θαη
ηα ηξία επφκελα ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. Γηα φζνπο έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ
Xεηξνχξγνπ θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ,
απαηηείηαη πξφζθαηε άζθεζε ηξηψλ εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή.
Γηα ηνπο ήδε αζθνχκελνπο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε
εληφο έηνπο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή θαη 4 εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή.
Tν εδάθην 4 πνπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 4 άξζξ. 6 N.Γ. 4111/1960
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην N.Γ. 16 ηεο 27 Nνεκ./2 Γεθ. 1968 (ΦEK A' 280)
5) Oπξνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή.
6) Oξζνπεδηθή: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή.
7) Χηνξηλνιαξπγγνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή.
8) Oθζαικνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία αλά έλα ηξίκελν ζηε Xεηξνπξγηθή,
Παζνινγία θαη Nεπξνινγία
9) Nεπξνινγία-Φπρηαηξηθή: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία.
10) Παηδηαηξηθή: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία.
11) Γεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία: 3 ρξφληα
12) Mηθξνβηνινγία: 3 ρξφληα
13) Aθηηλνινγία-Pαδηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία 15 κήλεο ζηελ
Aθηηλνδηαγλσζηηθή, 15 κήλεο ζηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή θαη 6 κήλεο ζηε Pαδηνινγία.

14) Aλαηζζεζηνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
15) Φπκαηηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία
16) Kαξδηνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ηα ηξία πξψηα ζηελ Παζνινγία.
Oη εηδηθφηεηεο 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 αξζξ. 23 Nνκ. 1193/1981
(θαηση. αξηζ. 27)
3. Όζνη απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο Iαηξηθήο ζέινπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζε κία απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο πξαθηηθήο άζθεζεο, φπσο νξίδεη ην
άξζξν 3 ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο, θαζψο ε άδεηα αζθήζεσο ηεο εηδηθφηεηαο επέρεη ζέζε
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
Πηπρηνχρνη ηεο Iαηξηθήο πνπ δηαθφπηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθπαίδεπζε
ηνπο ζε κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο, ππνρξεψλνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα αζθήζεσο ηνπ
Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο.
4. Πξνθεηκέλνπ γηα γηαηξνχο πνπ έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί ζε Iδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ,
ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θξίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία
απφ ηνπο ππνςήθηνπο, εάλ ε άζθεζε πνπ έγηλε ζην εμσηεξηθφ εμνκνηψλεηαη κε ηελ
άζθεζε πνπ γίλεηαη ζηελ Eιιάδα.
5. H ππεξεζία ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ Γπλάκεσλ πξνζκεηξάηαη ζηνλ ζχκθσλα κε
ηα παξαπάλσ νξηδφκελν ρξφλν αζθήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο, είηε
ζπλνιηθά είηε ηκεκαηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ.
Παξεκβάιιεηαη ην Π.Δ. 415 ηηρ 29 Δεκεμβπίος 1994 (ΦEK A' 236) "Πεξί ηνπ
ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο"
(Tα άξζξα, πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε άζθεζε
πξνο απφθηεζε εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 8 θαη 11 ηνπ N.Γ. 3366,
20/23-9-55 θαη ηνπ Π.Γ. 1091, 16/17-11-1977).
Έρνληαο ππφςε:
1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) "Eζληθφ ζχζηεκα
Yγείαο" ην νπνίν επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A'
34/94)
2. Tελ αξηζ. 2 απφθαζε ηεο 109εο/13-10-94 Oινκέιεηαο ηνπ Kεληξηθνχ πκβνπιίνπ
Yγείαο.
3. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Π.Γ. πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί.
4. Tελ αξηζ. 636/1994 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλ. Aζθαιίζεσλ.
Άπθπο 1. O ρξφλνο εηδίθεπζεο γηα ηε απφθηεζε θάζε κηαο απφ ηηο θαησηέξσ ηαηξηθέο
εηδηθφηεηεο νξίδεηαη σο εμήο:
1. Aγγειοσειποςπγική
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά:
- 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 3 έηε Aγγεηνρεηξνπξγηθή
- 1 εμάκελν Xεηξνπξγηθή ζψξαθνο θαη 1 εμάκελν Kαξδηνρεηξνπξγηθή (ζε
αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή παξνρήο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο ζψξαθνο, πνπ δηαζέηεη
Kαξδηνρεηξνπξγηθφ Tκήκα).
2. Aιμαηολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά
2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη

4 έηε Aηκαηνινγίαο, σο αθνινχζσο: 2 έηε Kιηληθή Aηκαηνινγία (Kιηληθή θαη
Eμσηεξηθφ ηαηξείν) κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα:
- Παζήζεηο εξπζξνθπηηάξσλ
- Mπεινυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα
- Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα
- Mεηακφζρεπζε κπεινχ
ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηνη επεκβαηηθνί ρεηξηζκνί
(αλαξξφθεζε / βηνςία κπεινχ θαη ιεκθαδέλσλ) θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
(κνξθνινγία θπηηάξσλ αίκαηνο, κπεινχ, ιεκθαδέλσλ θαη άιισλ ηζηψλ).
11/2 έηνο Eξγαζηεξηαθή Aηκαηνινγία κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα:
- Γηεξεχλεζε Aηκνιπηηθψλ ζπλδξφκσλ θαη Aηκνζθαηξηλνπαζεηψλ (κε ππνρξεσηηθή
έθζεζε ζηε αληίζηνηρε ππξεληθή ηαηξηθή).
- Γηεξεχλεζε κπεινυπεξπιαζηηθψλ θαη ιεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ (κε
ππνρξεσηηθή κηθξή άζθεζε ζε παζνινγν-αλαηνκηθφ εξγαζηήξην).
- Mειέηε δηαηαξαρψλ ηνπ αηκνζηαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ παζήζεσλ ησλ
αλνζνζθαηξηλψλ.
- 6 κήλεο Aηκνδνζία
3. Aκηινοδιαγνυζηική
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά:
- 2 1/2 έηε θιαζζηθή αθηηλνινγία
- 2 1/2 έηε λεψηεξεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη ππνρξεσηηθψο πεξηιακβαλνκέλσλ:
ππεξερνηνκνγξαθία, αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθία.
4. Aκηινοθεπαπεςηική-ογκολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά:
- 6 κήλεο βαζηθέο επηζηήκεο αθηηλνινγίαο
- 6 κήλεο παζνινγίαο (εάλ είλαη εξγαζηήξην απηφ πνπ δίλεη εηδηθφηεηα θαη δελ
δηαζέηεη θιηληθή).
- 3 έηε αθηηλνζεξαπεπηηθή θαη νγθνινγία εθ ησλ νπνίσλ: εθ πεξηηξνπήο ζε ηκήκαηα
πνπ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή έλα εμάκελν ζε ηκήκα
πνπ λα δηαζέηεη κεραλήκαηα βξαρπζεξαπείαο (γπλαηθνινγηθέο θαη ελδντζηηθέο) θαη
έλα εμάκελν ζε ηκήκα πνπ λα δηαζέηεη γξακκηθφ επηηαρπληή κε ειεθηξφληα θαη
θσηφληα.
5. Aλλεπγιολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία:
2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη
- 3 έηε αιιεξγηνινγία σο εμήο:
- 1 έηνο σο αθνινχζσο: 6 κήλεο Aλνζνινγία (θιηληθνεξγαζηεξηαθή) θαη αλά 3 κήλεο
Eξγαζηήξηα Φπζηνινγίαο ηεο αλαπλνήο θαη Γεξκαηνινγία.
-2 έηε Kιηληθή Aιιεξγηνινγία
6. Aναιζθηζιολογία
Aπαηηείηαη ζπλνιηθή άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία:
-30 κήλεο αλαηζζεζία ζηηο βαζηθέο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο (γεληθή ρεηξνπξγηθή,
νπξνινγία, νξζνπεδηθή, ΧPΛ/γία θ.ιπ.)
- 3 κήλεο θαξδηνινγία
- 3 κήλεο πλεπκνλνινγία
- 3 κήλεο καηεπηηθή αλαηζζεζία
- 3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε ζσξαθνρεηξνπξγηθή
-3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε λεπξνρεηξνπξγηθή
- 3 κήλεο παηδν-αλαηζζεζία
- 6 κήλεο κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο

- 3 κήλεο επείγνπζα πξν-λνζνθνκεηαθή ηαηξηθή (EKAB)
- 3 κήλεο θαη' επηινγήλ ηαηξείν πφλνπ ή θαξδηνρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία
H εθπαίδεπζε ζηε πλεπκνλνινγία θαη θαξδηνινγία λα γίλεηαη κέζα ζηα δχν πξψηα
ρξφληα ηεο εηδηθφηεηαο.
Oη εηδηθεπφκελνη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα εθπαηδεχνληαη ζηε καηεπηηθή
αλαηζζεζία θαη παηδν-αλαηζζεζία ζα εθεκεξεχνπλ ζηα ηκήκαηα απηά φπσο θαη γηα
ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Όιν ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα
εθεκεξεχνπλ ζην λνζνθνκείν πνπ δηνξίζηεθαλ.
7. Γαζηπενηεπολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 2 έηε Παζνινγία θαη
- 4 έηε Γαζηξεληεξνινγία
8. Γενική ιαηπική
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά:
- 6 κήλεο Παζνινγία
- 3 κήλεο Kαξδηνινγία
- 2 κήλεο Γεξκαηνινγία
- 4 κήλεο Παηδηαηξηθή
- 4 κήλεο Xεηξνπξγηθή
- 3 κήλεο Oξζνπεδηθή - Tξαπκαηνινγία
- 3 κήλεο Mαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία
- 2 κήλεο Oθζαικνινγία
- 2 κήλεο Χηνξηλνιαξπγγνινγία
- 3 κήλεο Kνηλσληθή - Kιηληθή Φπρηαηξηθή
- 2 κήλεο Mηθξνβηνινγία
- 1 κήλαο Aθηηλνινγία
- 2 κήλεο Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο
- 1 κήλαο εκηλάξην Eπηδεκηνινγίαο, ηαηηζηηθήο θαη Mεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο,
- 10 κήλεο Kέληξν Yγείαο (ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο)
9. Δεπμαηολογία-Aθποδιζιολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 έηνο Kιηληθή Παζνινγία
- 3 έηε Kιηληθή Γεξκαηνινγία θαη Aθξνδηζηνινγία θαη Eμσηεξηθφ Γεξκαηνινγηθφ
ηαηξείν
Tν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη σο αθνινχζσο:
1. Kιηληθή Γεξκαηνινγία
2. εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα (ζχγρξνλε αθξνδηζηνινγία)
3. Παηδηαηξηθή Γεξκαηνινγία
4. Eπεκβαηηθή δεξκαηνινγία
5. Bηνθπζηθή - Φπηνβηνινγία
6. Iζηνινγία-Iζνρεκεία δεξκαηηθψλ λφζσλ
7. Aλνζνδεξκαηνινγία
8. Kιηληθή κπθεηνινγία (επηπνιή δεξκαηνκπθεηηάζεηο)
9. Kιηληθή βαθηεξηνινγία
10. Aληηθείκελα επαγγεικαηηθψλ δεξκαηνπαζεηψλ
11. Φπζηνινγία- Φαξκαθνινγία- Φαξκαθνθηλεηηθή ζην δέξκα
12. Eπηδεκηνινγία- Πιεξνθνξηθή δεξκαηηθψλ λφζσλ
13. Aγγεηνινγία θαη δεξκαηηθέο εθδειψζεηο
10. Eνδοκπινολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:

- 2 έηε Παζνινγία εθ ησλ νπνίσλ 1 έηνο παηδηαηξηθή κε επζχλε θαη έγγξαθε
ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ Παζνινγίαο θαη Παηδηαηξηθήο θαη
- 4 έηε Eλδνθξηλνινγία (Kιηληθή ελδνθξηλνινγία, Eλδνθξηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαη
ελδνθξηλνινγηθφ Eμσηεξηθφ ηαηξείν).
11. Iαηπική ηηρ επγαζίαρ
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά:
α) 28 κήλεο θιηληθήο άζθεζεο απφ ηνπο νπνίνπο:
15 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηελ Παζνινγία.
6 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηε Πλεπκνλνινγία.
1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ νθζαικνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ.
2 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθφ δεξκαηνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ.
1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ ΧPΛ ηαηξείν.
3 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία επεηγφλησλ θαη ηαθηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ νξζνπεδηθψλ λνζνθνκείσλ ή νξζνπεδηθψλ θιηληθψλ ηξηηνβαζκίσλ
λνζνθνκείσλ.
β) 12 κήλεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη:
- Θεσξεηηθή δηδαζθαιία
- Eξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε
- Πξνεηνηκαζία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
- Eπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο θαη
ηξηηνγελνχο ηνκέα
γ) 18 κήλεο πξαθηηθή άζθεζε απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ζε επηρείξεζε ή ππεξεζία, φπνπ
ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλε ππεξεζία Iαηξηθήο ηεο Eξγαζίαο θαη νη 2 ζε επηζεσξήζεηο
εξγαζίαο ή ην KYAE ηνπ Yπνπξγείνπ Eξγαζίαο. Oη κνλάδεο απηέο αλαγλσξίδνληαη
σο θαηάιιειεο γηα άζθεζε ησλ γηαηξψλ κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κεηά γλψκε ηνπ KEY.
12. Iαηποδικαζηική
Aπαηηείηαη άζθεζε 3 ρξφλσλ. Aπφ απηά:
- 1 ρξφλνο παζνινγηθήο αλαηνκηθήο θαη
- 2 ρξφληα Iαηξνδηθαζηηθή
13. Kαπδιολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 2 έηε Kιηληθή Παζνινγία θαη
- 4 έηε Kαξδηνινγία σο εμήο:
30 κήλεο Kιηληθή Kαξδηνινγία θαη Mνλάδα Eληαηηθήο Παξαθνινπζήζεσο θαη
ζεξαπείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 3κήλνπ πξν-λνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ηνπ νμένο
εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ
18 κήλεο εξγαζηεξηαθή Kαξδηνινγία θαη θαξδηνρεηξνπξγηθή σο αθνινχζσο:
- 5 κήλεο ζην Eξγαζηήξην Yπεξερνθαξδηνγξαθίαο-DOPPLER
- 2 κήλεο ζηε Bεκαηνδφηεζε θαη Hιεθηξνθπζηνινγία-HOLTER
- 5 κήλεο ζην Aηκνδπλακηθφ Eξγαζηήξην
- 3 κήλεο ζηε Kφπσζε θαη ηε ππξεληθή Kαξδηνινγία
- 3 κήλεο Παηδνθαξδηνινγία, Kαξδηνρεηξνπξγηθή ή άιιε ζπλαθή εηδηθφηεηα (θαη'
επηινγήλ)
14. Koινυνική ιαηπική
Γηα ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ν ρξφλνο άζθεζεο νξίδεηαη ζε 4 ρξφληα σο εμήο:
α) 1 ρξφλνο ζην Παζνινγηθφ Tνκέα Nνζνθνκείνπ
β) 1 ρξφλνο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε Tνκέα Kνηλσληθήο Iαηξηθήο ζε αλψηαην
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα AEI ή ζηελ Yγεηνλνκηθή ρνιή, ζηνπο ηνκείο Eπηδεκηνινγία,
Bηνζηαηηζηηθήο, Kνηλσληθήο επηζηεκψλ, πξνιεπηηθήο Iαηξηθήο,

Πεξηβαιινληνινγηθήο Iαηξηθήο, αξρψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Oηθνλνκηθψλ Yγείαο,
Γηαηξνθήο θαη Γηνίθεζεο Yπεξεζηψλ Yγείαο.
γ) 2 ρξφληα πξαθηηθή άζθεζε ζην λνζνθνκείν ζην Xεηξνπξγηθφ Tνκέα ή Tνκέα
ςπρηαηξηθήο θαζψο θαη ζηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία, ηελ παηδηαηξηθή, απφ ηα νπνία:
1 ρξφλν ζε Nνζνθνκείν θαη
1 ρξφλν ζε Kέληξν Yγείαο
15. Kςηηαπολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ σο εμήο:
- 2 έηε Παζνινγηθή αλαηνκία
- 3 έηε Kπηηαξνινγία
16. Mαιεςηική Γςναικολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή (ην πξψην)
- 3 1/2 έηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία
- 6 κήλεο Παζνινγηθή Aλαηνκηθή, Kπηηαξνινγία θαη Eλδνθξηλνινγία.
17. Iαηπική Bιοπαθολογία (Mικποβιολογία)
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 24 κήλεο Mηθξνβηνινγία (δηαγλσζηηθή Λνηκσδψλ Nνζεκάησλ- Aλνζνινγία, απφ
ηνπο 24 κήλεο, νη 6 κήλεο ζα γίλνληαη ζηελ Aλνζνινγία)
- 12 κήλεο Bηνρεκεία
- 12 κήλεο Aηκαηνινγία- Aηκνδνζία
- 12 κήλεο Γεληθή Παζνινγία
18. Nεςπολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ, απφ ηα νπνία:
- 6 κήλεο Παζνινγία
- 5 κήλεο Kιηληθή Φπρηαηξηθή θαη
- 3 έηε Nεπξνινγία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ άζθεζε ζηελ θιηληθή λεπξνινγία θαη ζε
ζπλαθείο ηνκείο λεπξνινγίαο, φπσο λεπξνθπζηνινγία, λεπξνρεηξνπξγηθή θαη
λεπξναθηηλνινγία.
19. Nεθπολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 ρξφλσλ. Aπφ απηά:
- 2 έηε Παζνινγία θαη
- 4 έηε Nεθξνινγία
20. Nεςποσειποςπγική
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 1/2 έηνο Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 6 κήλεο Nεπξνινγία θαη
- 4 έηε λεπξνρεηξνπξγηθή. Eμ' απηψλ 2 εμάκελα πξναηξεηηθψο κεηά αίηεζε ηνπ
εηδηθεπνκέλνπ, θαη' επηινγή ζε δχν απφ ηηο ζπλαθείο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο:
Xεηξνπξγηθή Παίδσλ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Oξζνπεδηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο.
21. Oπθοπεδική
Yπνπξγηθή απφθαζε A4/4063/81 (ΦEK 631/B/81)
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 έηνο ζηε γεληθή Xεηξνπξγηθή κε θχξηα θαηεχζπλζε ην επείγνλ ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα
- 4 έηε άζθεζε ζηελ Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα:
- 3 έηε Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία ελειίθσλ
- 1 έηνο Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία παίδσλ
- 1 έηνο (2 εμάκελα) επηινγήο απφ 1 εμάκελν: πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή ή
Nεπξνρεηξνπξγηθή ή αγγεηνρεηξνπξγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή ή Mνλάδα Eληαηηθήο
Θεξαπείαο ή ζε ππνεηδηθφηεηεο ηεο Oξζνπεδηθήο φπσο: άθξα ρείξα, αζιεηηθψλ

θαθψζεσλ, ή ζε Oγθνινγηθφ Tκήκα (φγθνη κπνζθειεηηθνχ) ή ζε Mνλάδα Παζήζεσλ
ζπνλδπιηθήο ηήιεο.
Tν έηνο ηεο Oξζνπεδηθήο Παίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη είηε ζε Παηδν-νξζνπεδηθά
λνζνθνκεία, είηε ζε Oξζνπεδηθέο Kιηληθέο ή ζε Oξζνπεδηθά Tκήκαηα πνπ δηαζέηνπλ
Eμσηεξηθά Iαηξεία γηα παηδηά θαη απνδεδεηγκέλα εθηεινχληαη παηδν-νξζνπεδηθέο
επεκβάζεηο ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο.
Tα δχν εμάκελα επηινγήο δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο
εηδηθφηεηαο.
22. Oςπολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 3 έηε ζηελ Oπξνινγία
- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζηηο αθφινπζεο ρεηξνπξγηθέο
εηδηθφηεηεο: γπλαηθνινγία, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη
παηδννπξνινγία.
H εθπαίδεπζε ησλ Oπξνιφγσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζή ηνπο ζηε
δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ησλ εμήο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ:
αθξάηεηαο νχξσλ θαη νπξνδπλακηθήο, παηδηαηξηθήο νπξνινγίαο, αλδξνινγίαο θαη
ππνγνληκφηεηνο, νπξνινγηθήο νγθνινγίαο θαθψζεσλ, νπξνιηζίαζεο, κεηακφζρεπζεο
λεθξνχ θαη Eλδνθξηλνινγίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην νπξνπνηνγελλεηηθφ ζχζηεκα,
Λαπαξνζθνπηθή Oπξνινγία, ρξήζε ησλ Yπεξήρσλ θαη ρξήζε ησλ αθηηλψλ Laser.
23. Oθθαλμολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ ζηελ νθζαικνινγία
24. Παθολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ ζηελ Παζνινγία.
1ν θαη 2ν έηνο: Nα δνζεί έκθαζε ζηελ θιηληθή εμέηαζε (ηζηνξηθφ θαη ζεκεηνινγία)
θαη ζηελ θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλήζσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Eπίζεο λα
δηδαρζνχλ νη ζπλήζεηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ
θαη νινθιεξψλνπλ ηελ θιηληθή εμέηαζε (παξαθεληήζεηο, νθζαικνζθφπεζε, εμέηαζε
πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θ.ι.π.) Nα
ηνπο δίλεηαη πξσηνβνπιία ζηελ επίιπζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ.
3ν θαη 4ν έηνο: Άζθεζε ζηελ επίιπζε δπζρεξεηψλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ
θιηληθήο δηαθνξηθήο δηαγλσζηηθήο. Άζθεζε ζηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε
πεξηζηαηηθψλ ζε αθξναηήξην. Eπηζθφπεζε ησλ ζπγρξφλσλ ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο
(Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε). Άζθεζε ζε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθά πξνβιήκαηα
(CPC). πξννδεπηηθά λα ηνπο αλαηίζεηαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλν έξγν ζην εμσηεξηθφ
ηαηξείν, ην ηκήκα επεηγφλησλ θαη ζηελ Kιηληθή.
ην 3ν ηξίκελν ηνπ 4νπ έηνπο λα ππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά ζε θαξδηνινγηθή κνλάδα
θαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο.
5ν έηνο: ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο απηνχ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηξίκελε
ππεξεζία ζε θάπνηα απφ ηηο ππνεηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο ηεο θπξίαο εηδηθφηεηαο
(ελ πξνθεηκέλσ ηεο Παζνινγίαο)
25. Παθολογική αναηομική
Aπαηηείηαη ζπλνιηθά άζθεζε 5 εηψλ, απφ ηα νπνία:
- Tα 4 πξψηα έηε πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζηελ ηερληθή θαη
ηζηνπαζνινγία ηεο λεθξνηνκήο θαη ζηελ ηζηνπαζνινγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, κε
ηελ εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κεζφδσλ ηζηνρεκείαο, αλνζντζηνρεκείαο,
κνξηαθήο βηνινγίαο, ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο θ.ιπ.
- Tν 5ν έηνο πεξηιακβάλεη άζθεζε ζηελ θπηηαξνινγία.

26. Παιδιαηπική
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ απφ ηα νπνία:
- 3 έηε Γεληθή Παηδηαηξηθή Kιηληθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ
ηαηξείσλ θαη εηδηθψλ παηδηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν.
- 6 κήλεο θαη' επηινγή απφ 1-2 κήλεο ζε παηδηαηξηθέο εμεηδηθεχζεηο
Aθνινπζεί ην Π.Δ. 379/1995 (ΦEK A' 214/19-10-1995).
"Tξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 415/94 "Πεξί ηνπ ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε
εηδηθφηεηαο" (ΦEK A' 236/94).
Έρνληαο ππφςε:
1. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) ην νπνην
επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94)
2. Tελ αξηζ. 6 ηεο 115εο Oινκ./22-6-95 γλψκε ηεο Oινκέιεηαο ηνπ KE..Y (γλκ.
ηE) απνθαζίδνπκε:
Άπθπο μψνο. H παξ. 27 ηνπ άζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 415/94 αλαθεξφκελε ζην ρξφλν
εηδίθεπζεο ησλ γηαηξψλ γηα απφθηεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηφηεηαο "Παηδνςπρηαηξηθήο"
αληηθαζίζηαηαη θαη έρεη σο εμήο:
27. Παιδοτςσιαηπική
Aπαηηείηαη άζθεζε 4 1/2 εηψλ. Aπφ απηά: 6 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία.
18 κήλεο Kιηληθή Φπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ, κε απαζρφιεζε θαη ζην εμσηεξηθφ
ηαηξείν.
2 1/2 έηε Παηδνςπρηαηξηθή: Tν έλα (1) έξηνο ζε Παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα
Nνζνθνκείνπ ή ζε Παηδνςπρηαηξηθφ Nνζνθνκείν (κε θαηαλνκή 6 κήλεο ζε ηκήκα
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 6 κήλεο ζε ηκήκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ) θαη ην άιιν
ππφινηπν (1 1/2 έηνο) ζε Iαηξνπαηδαγσγηθφ Kέληξν.
Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ 2 1/2 εηψλ, ν ηαηξφο ππνρξενχηαη λα απνθηήζεη
εκπεηξία εξγαζίαο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα γηα παηδηά κε πλεπκαηηθέο,
ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο κεηνλεμίεο, εηαηξείεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, δηθαζηήξηα
αλειίθσλ, ζε αλακνξθσηήξηα, νξθαλνηξνθεία, θέληξα ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο
ςπρνινγηθά θέληξα ζρνιείσλ θαη θέληξα καζεηηθήο αληίιεςεο ζε άιια εηδηθά
ηδξχκαηα γηα παηδηά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ παηδνςπρηαηξηθνχ
ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ.
Mέρξη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα κε ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε
θαη θίλεζε, νη εηδηθεπφκελνη ζα εηδηθεχνληαη ζηα παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ
λνζνθνκείσλ.
28. Πλαζηική σειποςπγική
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 2 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 3 έηε Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή
- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο:
Γπλαηθνινγία, Oπξνινγία, ΧPΛ, Oξζνπεδηθή, Nεπξνρεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή
Παίδσλ, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο.
29. Πςπηνική Iαηπική
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 ρξφλνο Παζνινγία
- 3 κήλεο Aθηηλνινγία
- 3 ρξφληα Ππξεληθή Iαηξηθή σο εμήο:
- 5 κήλεο ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε
- 1 κήλαο πξαθηηθέο αζθήζεηο
- 2 1/2 ρξφληα πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ηκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο (απεηθνληζηηθέο
κειέηεο, ζεξαπεπηηθή, θαη in vitro εμεηάζεηο)

- 6 κήλεο θαη' επηινγή: Oγθνινγία, Kαξδηνινγία, Παηδηαηξηθή, Eλδνθξηλνινγία.
30. Pεςμαηολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 2 έηε Παζνινγία θαη 4 έηε Pεπκαηνινγία σο εμήο:
- 3 έηε Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε ξεπκαηνινγία θαη
- 1 έηνο ζε νξζνπεδηθή θιηληθή, κε ξεπκαηνινγηθά πεξηζηαηηθά, θέληξα θπζηθήο
ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη αλνζνινγηθφ εξγαζηήξην.
31. Πνεςμονολογία-Φςμαηιολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 1/2 έηνο Παζνινγία ζε Παζνινγηθέο Kιηληθέο, απνθιεηζηηθψο)
- 36 κήλεο Πλεπκαηνινγία - Φπκαηηνινγία (6 κήλεο πξναηξεηηθψο θαη θαη' επηινγή ζε
Aθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, Kαξδηνινγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή Kιηληθή) θαη
- 6 κήλεο MEΘ/Aλαπλεπζηηθνχ.
32. Φςζική ιαηπική και Aποκαηάζηαζη
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 εμάκελν Παζνινγίαο
- 1 εμάκελν Nεπξνινγίαο
- 1 εμάκελν Oξζνπεδηθήο θαη
- 3 1/2 έηε θπζηθήο Iαηξηθήο θαη Aπνθαηάζηαζεο
33. Xειποςπγική
Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά:
- 5 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 2 Eμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ Γπλαηθνινγίαο,
Oξζνπεδηθήο, Oπξνινγίαο, ΧPΛ/γηαο, Nεπξνρεηξνπξγηθήο, Πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο,
Xεηξνπξγηθήο Παίδσλ, Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη Aγγεηνρεηξνπξγηθήο.
34. Xειποςπγική Θϊπακορ
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά:
- 3 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 4 έηε Θσξαθνρεηξνπξγηθή εθ ησλ νπνίσλ:
- 2 έηε Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη
- 2 έηε Xεηξνπξγηθή θαξδηάο θαη κεγάισλ Aγγείσλ
35. Xειποςπγική Παίδυν
Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά :
- 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 3 έηε Xεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη
- 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο:
Oξζνπεδηθή, ΧPΛ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη Oπξνινγία
36. Ψςσιαηπική
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 6 κήλεο Παζνινγία (κε επηθέληξσζε ζηε "ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε" ησλ
λνζεκάησλ)
- 1 έηνο Nεπξνινγίαο εθ ηνπ νπνίνπ 9 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία θαη 3 κήλεο
λεπξνθπζηνινγία, Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη Nεπξναθηηλνινγία
- 2 έηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή (ζε εζσηεξηθφ Φπρηαηξηθφ ηκήκα θαη ζε εμσηεξηθά
ηαηξεία) εθ ησλ νπνίσλ φρη πάλσ απφ 1 έηνο ζε θιηληθέο ρξνλίσο παζρφλησλ
- 3 κήλεο Φπρηαηξνδηθαζηηθή
- 6 κήλεο ςπρηαηξηθή KΛηληθή ζε Γεληθφ Nνζνθνκείν
- 6 κήλεο Kνηλνηηθή Φπρηαηξηθή (ζε θνηλνηηθφ θέληξν ςπρηθήο Yγείαο θαη ζε
ελδηάκεζεο ςπρηαηξηθέο δνκέο)
- 3 κήλεο Παηδνςπρηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή Eθήβσλ

ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ζηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή πεξηιακβάλνληαη (εθηφο απφ ηελ
θιηληθή Φπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ) ε ςπρνγεξηαηξηθή θαη νη θαηαζηάζεηο εμάξηεζεο
απφ νπζίεο (ηνμηθνκαλία, αιθννιηζκφο).
Aπφ ην β' εμάκελν ηνπ 2νπ έηνπο ηεο εηδίθεπζεο, ν εηδηθεπφκελνο πξέπεη λα
εθπαηδεχεηαη παξάιιεια κε ηε ινηπή άζθεζή ηνπ, θαη ζηελ Φπρνζεξαπεία.
37. Ωηοπινολαπςγγολογία
Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ. Aπφ απηά:
- 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή
- 3 έηε ζηελ ΧPΛ/γία
- 6 κήλεο ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη
- 6 κήλεο ζηελ Πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή
Άπθπο 2. Oη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζα
νινθιεξψζνπλ ηελ εηδίθεπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπο, εθηφο θαη εάλ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο νπφηε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ζα
ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ.
Άπθπο 3. H ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα
ηεο Kπβεξλήζεσο. ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.
Άπθπο 9. 1. Oη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ, ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζην πκβνχιην
Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. Όζνη αιινδαπνί δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο απεπζείαο ζην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο
2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ κεηά ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6,
παξαπέκπεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε δνθηκαζία ζηηο Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο ηνπ επφκελνπ
άξζξνπ.
3. Oη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ N.Γ/ηνο ππνςήθηνη νη νπνίνη έρνπλ
παξαπεκθζεί απφ ην πκβνχιην Iαηξηθήο Eηδηθεχζεσο γηα εμέηαζε ζηηο νηθείεο
εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θαη δελ έρνπλ πξνζέιζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ελψπηνλ ηνπο
γηα λα εμεηαζηνχλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρξφλν κεηεθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο
ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαη έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζέιζνπλ γηα
εμεηάζεηο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ρσξίο λέα δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο ζην
Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο.

Eξετϊςεισ
Άπθπο 10. 1. Mεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ν
Yπνπξγφο Kνηλσληθήο Πξφλνηαο δηνξίδεη κε απφθαζή ηνπ, γηα δηεηή ζεηεία ηξηκειείο
Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο γηα θάζε εηδηθφηεηα πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ Kαζεγεηή
ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο θαη απφ δχν γηαηξνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο απφ απηνχο πνπ
δηαηέιεζαλ ή δηαηεινχλ Γηεπζπληέο Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ, πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο σο θαηάιιεια, γηα ηελ κεηεθπαίδεπζε
εηδηθψλ, ελψ πξνηηκψληαη νη ηαθηηθνί ή έθηαθηνη θαζεγεηέο.
"Kαζήθνληα γξακκαηέα ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ εθηεινχλ γηαηξνί ή δηνηθεηηθνί
ππάιιεινη ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Yπνπξγφ

ή ηνλ νηθείν Nνκάξρε.
2. Παξφκνηεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο νξίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ εμέηαζε
φζσλ γηαηξψλ έρνπλ εθπαηδεπζεί ζε ηδξχκαηα ηεο Bνξείνπ Eιιάδνο.
3. Oη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε πξνθνξηθή θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. Tα εμεηαζηέα
ζέκαηα ιακβάλνληαη κε θιήξν απφ ηελ χιε πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην πκβνχιην
Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ.
4. Oη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη νξίδνληαη ζε έμη ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην,
Aπξίιην, Iνχλην, Aχγνπζην, Oθηψβξην θαη Γεθέκβξην. Oη εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ
νξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, κε ηελ νπνία
νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο εμεηάζεηο
γηαηξψλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα".
H παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξ. 12 Nνκ. 1278/1982.
5. Όζνη απνξξίπηνληαη δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε λέα εμέηαζε θαηά ηελ επφκελε
εμεηαζηηθή πεξίνδν ή θαη αξγφηεξα.
Όζνη απνξξίπηνληαη δχν θνξέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαίξεζε ελφο κέινπο
ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο, εθηφο απφ ηνλ Kαζεγεηή ηεο νηθείαο έδξαο θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο απφ κέινο πνπ ην αλαπιεξψλεη. (Όπνηνο
έρεη απνξξηθζεί ηξεηο θνξέο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζέιζεη ζε λέα εμέηαζε γηα ηελ ίδηα
εηδηθφηεηα)
Tν κέζα ζε ( ) ηειεπηαίν εδάθην θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 10 ηνπ Nνκ.
1821/88 (ΦEK A' 271)
6. Oη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή ή Eξγαζηήξην
Nνζειεπηηθνχ Iδξχκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ.
7-8. (θαηαξγήζεθαλ απφ ην άξζξ. 12 N.Γ. 67/1968.
8. "Eμεηαζηηθέο επηηξνπέο εηδηθνηήησλ νξίδνληαη θαη ζηα Iσάλληλα, Πάηξα θαη
Aιεμαλδξνχπνιε γηα εμέηαζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
Hπείξνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη Θξάθεο αληηζηνίρσο. Oη δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 3366/1955
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα φζνπο εθπαηδεχζεθαλ ζηα παξαπάλσ ηδξχκαηα".
H παξ. 8 πξνζηέζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 25 Nνκ. 1076/1980 ηνκ. 35 ζει. 36,642
Γηνξζ. θαικ. ζην ΦEK A' 231 ηεο 87 Oθη. 1980.
(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 5 παξ. 7 ηνπ N.2256/94)
Άπθπο 5 (Ν. 2256/94). 7. Tα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ απνλνκή
ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.δ. 3366/1995,
απνηεινχληαη απφ δηεπζπληέο ηκεκάησλ θαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο ή
επίθνπξνπο θαζεγεηέο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. ηηο εηδηθφηεηεο
ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη δηεπζπληέο ή θαζεγεηέο, ε επηηξνπή
ζπγθξνηείηαη απφ γηαηξνχο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο.
Άπθπο 11. Xξήζε ηίηινπ ζπλαθνχο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο
1. ε γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν νξηζκέλσλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο
πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαη νη νπνίνη έρνπλ επηδνζεί ηδηαηηέξσο ζε
θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο, κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ζην νπνίν κεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθείαο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
2. Eίλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ άδεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπ Θψξαθνο,
ηεο Πιαζηηθήο Xεηξνπξγηθήο θαη Aθηηλνζεξαπεπηηθήο κε ηελ ππνβνιή ησλ εμήο
δηθαηνινγεηηθψλ:

1) Γηα ηελ Γαζηεληεξνινγία:
α) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Παζνινγίαο
β) Πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε
αλαγλσξηζκέλν Γαζηξεληεξνινγηθφ Kέληξν ζηελ Eιιάδα ή ζην Eμσηεξηθφ.
γ) Yπφκλεκα γηα ηίηινπο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο
2) Γηα ηε ρεηξνπξγηθή ηνπ ζψξαθνο:
α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο
β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα κηα δηεηία ζε εηδηθή θιηληθή
Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη αλά εμάκελν ζε Φπκαηηνινγηθή θαη Kαξδηνινγηθή
Kιηληθή
3) Γηα ηελ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή:
α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο
β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο αζθήζεσο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kιηληθήο Πιαζηηθήο
Xεηξνπξγηθήο
4) (Γηα ηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή)
α) Aδεία ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Aθηηλνινγίαο
β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kέληξν
Aθηηλνζεξαπείαο θαη Pαδηνζεξαπείαο).
H κέζα ζε ( ) εηδηθφηεηα (αξηζ. 4) θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ.
1193/81.
3) ε φζνπο αζθνχζαλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο N.Γ. ζχκθσλα κε
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, επί κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ
απνθιεηζηηθά θάπνηνλ απφ ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί αλσηέξσ θαη έρνπλ
απνθηήζεη ηελ αληίζηνηρε βαζηθή εηδηθφηεηα, ρνξεγείηαη άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο
ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο θαη ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε ζπκπιεξσκαηηθή
κεηεθπαίδεπζε εθφζνλ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
Αθνινπζεί ην άπθπο 2 παπ. 1 ηος Ν. 1579/1985.
Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
Άπθπο 2. Ν. (1579/85) Κχξηεο θαη ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο
1. Ζ απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ έλαλ (1) ηίηισλ ηαηξηθψλ
εηδηθνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.Γ.
2266/1955 (ΦΔΚ Α' 258/1955), ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γηα
ηηο ηέσο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο. Οη γηαηξνί πνπ έρνπλ δχν (2) εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ ην δεχηεξν ηίηιν ηνπο κφλν ζε επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη ζε
ζπλέδξηα.

Kυρώςεισ
Άπθπο 12. 1. Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ πεξηζζνηέξσλ απφ κηα
εηδηθφηεηεο.
2. Γηαηξνί πνπ έρνπλ άδεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηίηινπο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα
εηδηθφηεηεο, κπνξνχλ, αθνχ παξαηηεζνχλ απφ ηελ άδεηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ αζθνχλ,
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο κφλν εθφζνλ έρεη παξέιζεη
πεληαεηία απφ ηφηε πνπ ηνπο απνλεκήζεθε ε εηδηθφηεηα απηή. H παξαίηεζε
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν θαη ζπληάζζεηαη απφδεημε
ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ε αλαγθαία κεηαβνιή ζηα κεηξψα, αιιηψο ε ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ ηίηινπ ηεο λέαο εηδηθφηεηαο ζεσξείηαη παξάλνκε.

3. Γηαηξνί πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ επί πεληαεηία ην ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ηνπο
απνλεκήζεθε, ράλνπλ ην δηθαίσκα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ
ηίηινπ απαηηείηαη λέα επηηπρήο εμέηαζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Eμεηαζηηθήο
Eπηηξνπήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 13. H ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ
παξφληνο N.Γ/ηνο δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 97
ηνπ A.N. 1565/39.
Άπθπο 14. Γηνηθεηηθνί Γηεπζπληέο Nνζνθνκείσλ, Γηεπζπληέο Kιηληθψλ ή
Eξγαζηεξίσλ ή Yπεξεζηψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ςεπδή πηζηνπνίεζε γηα ηε θνίηεζε ή
εθπαίδεπζε ή ηελ επίδνζε ησλ αζθνπκέλσλ ζην ηκήκα ηνπο γηαηξψλ, ηηκσξνχληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα, εθφζνλ γηα ηελ πξάμε απηή δελ
πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεηζαξρηθή
ηηκσξία. Όκνηα ηηκσξνχληαη θαη φζνη θάλνπλ ρξήζε ςεπδψλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Άπθπο 15. 1. ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 1,2,3, θαη 4 ηνπ
παξφληνο, ππφθεηληαη νη πηπρηνχρνη ηεο ηαηξηθήο, πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηεο
ηαηξηθήο κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1956.
Eμαηξνχληαη φζνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 132/1946 γηα θνηηεηέο
παξειζφλησλ εηψλ πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηαηξηθήο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
1957.
2. Oη άδεηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ
απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο.
3. Όζνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαλχνπλ ηελ άζθεζή ηνπο γηα ηελ
απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ππάγνληαη σο πξνο ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν άζθεζεο θαη ηα Iδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί γηα θάζε
εηδηθφηεηα ζηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ N.Γ.30008/1954, κε
εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο.
4-6. (Kαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 12 N.Γ. 67/1968).
7. Γηαηξνί πνπ απέθηεζαλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο επί ηε βάζεη πξνγελεζηέξσλ
λφκσλ, γηα ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ή απνθηνχλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα
κε ην παξφλ άξζξν, ινγίδνληαη φηη θαηέρνπλ ηνλ ηίηιν εθφζνλ έρνπλ απνθηήζεη ηα
λφκηκα γηα απηφ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ λφκσλ,
εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απφ ηφηε αζθήζεη ηελ εηδηθφηεηα ζπλερψο θαη
απνθιεηζηηθά.
Άπθπο 16. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο νξίδεηαη ν ηχπνο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ην N.Γ. αδεηψλ ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
Άπθπο 17. (Πξνζηίζεληαη δηαηάμεηο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
N.Γ. 3301/1955 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 3/4/1954" πεξί
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.Γ. 2500/53 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ησλ Yπεξεζηψλ
ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξνλνίαο, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε θάπνησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ.δ. 2592/1953 θαη 3097/1954 "πεξί νξγαλψζεσο ηεο Iαηξηθήο Aληηιήςεσο").
Άπθπο 18. (Καηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 8 άξζξ. 4 ηνπ N.Γ. 3766/57 "πεξί
ζπγρσλεχζεσο ησλ Nνζνθνκείσλ Πξφζθαηξνπ Aζελψλ θαη Γεληθνχ Kξαηηθνχ
Aζελψλ).

Άπθπο 19. (Αθνξά ηε ζχληαμε ηεο λέαο Διιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο).
Άπθπο 20. Kαηαξγείηαη ην N.Γ. 3008/54 "πεξί αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο
θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο N.Γ/ηνο. O Nφκνο απηφο πνπ ςεθίζζεθε απφ ηε Bνπιή θαη θπξψζεθε
ζήκεξα, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη λα εθηειείηαη ζαλ
Nφκνο ηνπ Kξάηνπο.

Iατρικό εξειδύκευςη
Άρθρα 83 και 84 του N. 2071/92 τησ 6/15-7-92 (ΦEK A' 143)
Άρθρο 83. Iατρικό και Oδοντιατρικό εξειδύκευςη
1. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη ηνκείο
εμεηδίθεπζεο ηεο ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο επηζηήκεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ θάζε
αλαγλσξηζκέλεο θχξηαο εηδηθφηεηαο.
2. O θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ θαη
ελψζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ αλαγλσξηζκέλεο ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο εηδηθφηεηεο
θαη γλψκε ησλ κεηεθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ.
3. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβεξλήζεσο, Oηθνλνκηθψλ θαη
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη ηκήκαηα θαη
ζέζεηο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, γηα ηνπο
ηνκείο εμεηδίθεπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4. Oη γηαηξνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο γηα εμεηδίθεπζε, εθφζνλ
ππεξεηνχλ ζην Γεκφζην ή λ.π.η.δ., δηαηεξνχλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο,
νη δε ινηπνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο.
5. Oη νδνληνγηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ήδε ζε ζέζεηο επηκειεηψλ A ή B ή ζε ζέζεηο
Γ.E.Π. ζε γλαζνρεηξνπξγηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ E..Y. ηεο ρψξαο θαη
ππάγνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο
Γλαζνρεηξνπξγηθήο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Y.A. A4/3821/17-7-1990, κπνξνχλ κε
αίηεζε ηνπο λα εληαρζνχλ ζαλ ππεξάξηζκνη εηδηθεπφκελνη ζην ηκήκα λνζνθνκείνπ
ηεο ρψξαο ή θαη λα απνζπαζζνχλ ζε άιιν γλαζνρεηξνπξγηθφ ηκήκα λνζνθνκείνπ ηεο
ρψξαο ζαλ ππεξάξηζκνη εηδηθεπφκελνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο
ζηε Γλαζνρεηξνπξγηθή, ιακβάλνληαο ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηνπο. H ρνξήγεζε ηνπ
ηίηινπ εηδηθφηεηαο γίλεηαη θαηφπηλ εμεηάζεσλ.

Άρθρο 84. Eξειδύκευςη ςτισ Mονϊδεσ Eντατικόσ θεραπεύασ (M.E.Θ.)
και ςτισ Mονϊδεσ Eντατικόσ Nοςηλεύασ (M.E.N.) Nεογνών.
1. Kαη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, απφ ηεο
δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζηεξψλεηαη ε εμεηδίθεπζε ζηελ εληαηηθή
λνζειεία πνπ παξέρεηαη κεηά ζπλερή ππεξεζία θαη εθπαίδεπζε δχν (2) εηψλ ζε
ιεηηνπξγνχζεο πνιπδχλακεο Mνλάδεο Eληαηηθήο ζεξαπείαο (M.E.Θ.) ή Mνλάδεο
Eληαηηθήο Noζειείαο (M.E.N. Nενγλψλ), εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ, ζε εηδηθφηεηεο πνπ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ νξγαληθή ζέζε ζε
M.E.Θ. ή παηδηάηξσλ ζε M.E.N. Nενγλψλ.
2. Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπλερνχο ππεξεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ γηαηξνχ ζε
M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ρνξεγείηαη
απφ ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ πηζηνπνηεηηθφ
εμεηδίθεπζεο ζηε εληαηηθνινγία. Γηα λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ απαηηείηαη ζεηηθή
εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή ηεο M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ, ηεο νηθείαο

Eπηζηεκνληθήο Eπηηξνπήο θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ
λνζνθνκείνπ γηα ην ρξφλν ππεξεζίαο ζηε M.E.Θ. ή ζηε M.E.N. Nενγλψλ.
3. Tα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ εληαία θαη νκνηφκνξθε φςε, ν ηχπνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ.
4. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ιεηηνπξγνχζεο Mνλάδεο εληαηηθήο Θεξαπείαο ή ζε
Mνλάδεο Eληαηηθήο Nνζειείαο Nενγλψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη
ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ απηνχ απνθηνχλ ηελ
εμεηδίθεπζε ζηελ εληαηηθή λνζειεία. H εμεηδίθεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηάιεςε ζέζεο επηκειεηή A' ή δηεπζπληή M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ πέξαλ ησλ
άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Tν
πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο ζηε εληαηηθνινγία δελ απνηειεί ηππηθφ πξνζφλ γηα ηελ
πιήξσζε ζέζεσλ επηκειεηή B' ζε M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ. H θαηνρή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ησλ
ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ πνπ εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 69
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη ζέζεηο
θαη'εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 1397/83 γηα εμεηδίθεπζε γηαηξψλ
ζηελ εληαηηθή λνζειεία γηα δηάζηεκα δχν εηψλ Oη ζέζεηο απηέο θαηαιακβάλνληαη
απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν εηδηθφηεηαο, πνπ θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο επηηξέπεη ηελ θαηάιεςε ζέζεσο ζε M.E.Θ. ή απφ παηδίαηξνπο ζε M.E.N.
Nενγλψλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ γηαηξνχο ηζρχνπλ θαη' αλαινγία νη δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ εθάζηνηε γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο θαη ιακβάλνπλ απνδνρέο ίζεο
πξνο απηέο ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ. Oη πην πάλσ γηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα
παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλψο ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε M.E.Θ. ή ζηε M.E.N.
Nενγλψλ θαη λα κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο ηεο Moλάδαο.
6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ γηαηξψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν
ηξφπνο δηνξηζκνχ, ν αλαινγψλ αξηζκφο γηαηξψλ αλά M.E.Θ. ή M.E.N. Nενγλψλ θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.
7. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νη Mνλάδεο Eληαηηθήο Θεξαπείαο λενγλψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ κεηνλνκάδνληαη ζε Moλάδεο
Eληαηηθήο Nνζειείαο Nενγλψλ (M.E.N. Nενγλψλ) ή Tξηηνβάζκηα Nενγλνινγηθά
Tκήκαηα
(Σεκείωζε: Με βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 83 εθδόζεθε ην Π.Γ. 386/1995
"Καζνξηζκόο ηεο εμεηδίθεπζεο ζηε Λνηκωμηνινγία θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ Κιηληθή
Μηθξνβηνινγία" (ΦΔΚ Α' 216))
(Tα άξζξα 48-109 ηνπ N. 1565/1939 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην
B.Γ. 11-10/7-11/57 θαη δεκνζηεχνληαη θαησηέξσ).

Kυρώςεισ
Άπθπο 110. (H δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 110 θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 473
ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε 371 ηνπ Π.K.)
Aπθπο 111. Mε θπιάθηζε κέρξηο ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη δψδεθα
ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηηκσξείηαη φπνηνο ρσξίο λα έρεη Πηπρίν ηεο Iαηξηθήο ρνιήο
Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνδχλακεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζθεηεξίδεηαη ην ηίηιν ηνπ
γηαηξνχ.
Aπθπο112. 1. Kάζε πξφζσπν ην νπνίν, ρσξίο λα έρεη ηα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε
ηεο ηαηξηθήο ησλ άξζξσλ 1 ή 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαιακβάλεη, έζησ θαη κε
παξνπζία γηαηξνχ, ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία αξξψζησλ είηε κε πξνζσπηθέο ελέξγεηεο,
είηε κε πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ζπκβνπιέο, είηε κε αιιεινγξαθία, ηνηρνθφιιεζε
αγγειηψλ ή θάζε είδνπο δεκνζηεχζεηο, ζεσξείηαη φηη αζθεί παξάλνκα ηελ ηαηξηθή Kαη
ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 111 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Θεσξείηαη σο ζεξαπεπηηθή επέκβαζε θαη ηηκσξείηαη κε ηηο ίδηεο πνηλέο ηνπ άξζξνπ
111 ηνπ παξφληνο λφκνπ θάζε πξάμε πνπ ηειείηαη κε ζθνπφ θαιαηζζεηηθφ, φηαλ θαηά
ηε δηάξθεηα απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ρεηξνπξγηθά κέζα ή κεραλήκαηα ηα νπνία, κε ηε
ρξήζε θπζηθψλ ή ρεκηθψλ παξαγφλησλ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηάγλσζε ή λα
επεξεάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ.
3. Oη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε
θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο νη νπνίνη ελεξγνχλ σο βνεζνί γηαηξνχ θαη ππφ ηε δηεχζπλζε
ηνπ ή παξαθνινπζνχλ αξξψζηνπο ηνπ γηαηξνχ απηνχ κε εληνιή ηνπ, νχηε ζε
λνζνθφκνπο ή καίεο εθφζνλ πεξηνξίδνληαη ζηα θαζνξηδφκελα απφ ην Nφκν γηα
απηνχο θαζήθνληα θαη ζηηο εληνιέο ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ.
Aπθπο113. Mε θπιάθηζε κέρξη έμη εβδνκάδσλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πέληε
ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηηκσξείηαη εθείλνο, ν νπνίνο αλ θαη είλαη πηπρηνχρνο ηεο Iαηξηθήο
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ, ή άιιεο ηζφηηκεο παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο
αζθεί ηελ ηαηξηθή ρσξίο ηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ
παξφληνο Nφκνπ ή αζθεί ηελ ηαηξηθή παξά ην γεγνλφο φηη ε άδεηα πνπ ηνπ είρε
ρνξεγεζεί αθπξψζεθε ή αλαθιήζεθε θαηά ην άξζξν 5 ή ε ηζρχο ηεο έρεη αλαζηαιεί
θαηά ην άξζξν 6, ή αλαθιήζεθε θαηά ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Aπθπο 114. ηε πνηλή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ππφθεηηαη ν γηαηξφο ν νπνίνο αζθεί
θαηά ην άξζξν 1 ηελ ηαηξηθή ρσξίο λα έρεη εγγξαθεί ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν ή έρεη
παξαβεί θάπνηα απαγφξεπζε απφ φζεο ζεκεηψλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,3,4 θαη 7
ηνπ άξζξνπ 19 ή φηαλ έρεη παξαβεί ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε απηφλ απφ ηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22, θαηά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ή εθζέζεσο.
Aπθπο 115. ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κε ην άξζξν 111 ππφθεηηαη νπνίνο θαηά
παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 παξ. 3, δεκνζηεχεη πηζηνπνηήζεηο
γηαηξψλ ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθά κέζα, ηξφθηκα θαη επθξαληηθά ή εθζέζεηο ζρεηηθά
κε απηά ζε έληππα πξννξηζκέλα λα θπθινθνξήζνπλ ζην θνηλφ θαη φρη κεηαμχ ησλ
γηαηξψλ. ηε δηάηαμε απηή δελ ππάγνληαη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηακαηηθέο πεγέο
ή ηακαηηθά κεηαιιηθά χδαηα.

Aπθπο 116. ηελ πνηλή ηνπ άξζξνπ 113 ππφθεηηαη ν γηαηξφο ν νπνίνο έρεη παξαβεί ην
θαζήθνλ πνπ επηβάιιεηαη κε ην άξζξν 25.
Aπθπο 117. Mε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ παξφληνο λφκνπ ηηκσξείηαη θάζε
πξφζσπν ην νπνίν θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 9 ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ
γηαηξφ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο.
Aπθπο 118. ηηο ίδηεο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ παξφληνο ππφθεηληαη νη γηαηξνί πνπ
παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Aπθπο 119. Mε B.Γ. (Π.Γ.) πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kξαηηθήο
Yγηεηλήο θαη Aληηιήςεσο (Yπνπξγείν Yγείαο), κπνξεί λα επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ
επηβάιινληαη κε απηφλ θαη ζε φζνπο αζθνχλ ην νδνληηαηξηθφ επάγγεικα ζηελ
Eιιάδα θαζψο θαη ζηνπο Oδνληηαηξηθνχο πιιφγνπο.
H ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο
Kπβεξλήζεσο.

II. Ιαηπική Δεονηολογία
Γεληθά θαζήθνληα γηαηξώλ - Καζήθνληα πξνο ηνπο αζζελείο - Καζήθνληα ηνπ γηαηξνύ
θαηά ηελ άζθεζε ηεο Κνηλωληθήο Ιαηξηθήο - Καζήθνληα πξνο ηνπο Σπλαδέιθνπο Ιαηξηθή ακνηβή - Καζήθνληα πξνο ηνλ ηαηξηθό Σύιινγν - Τα δηθαηώκαηα ηνπ
λνζνθνκεηαθνύ αζζελνύο - Δζληθό Σπκβνύιην Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο - Κώδηθαο
Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο - Κώδηθαο Ννζειεπηηθήο δενληνινγίαο θαη δενληνινγίαο
επηζθεπηώλ πγείαο

Kανονιζμψρ Iαηπικήρ Δεονηολογίαρ
B.Δ. 25 Μαφος/6 Iοςλίος 1955 (ΦEK A/171) "Πεξί θαλνληζκνχ ηαηξηθήο
Γενληνινγίαο"

Γενικϊ καθόκοντα γιατρών
Έρνληαο ππφςε: Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ A.N. 1565/1939 "Πεξί θψδηθνο
αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο" ηελ ππ' αξηζκφλ 9025/17-11-1954 αλαθνξά
ηνπ Παλειιελίνπ ηαηξηθνχ πιιφγνπ, θαζψο θαη ηελ ππ' αξηζ. 77/1955 γλσκνδφηεζε
ηνπ πκβνπιίνπ Eπηθξαηείαο. Mε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο
απνθαζίζακε θαη δηαηάζζνπκε:
Άπθπο μψνο: Θέηνπκε ζε ηζρχ ηνλ παξαθάησ Kαλνληζκφ Iαηξηθήο Γενληνινγίαο ησλ
επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ γηαηξψλ, πνπ απνηειείηαη απφ 75
άξζξα θαη ζπληάρζεθε απφ ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ
θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθέο γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο ηεο Eπηθξάηεηαο.
Tν απφ ηελ 1ε Mαξηίνπ 1926 Γ/κα "πεξί πξνζθαίξνπ θψδηθνο ηεο Γενληνινγίαο ηνπ
Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο" θαηαξγείηαη.
ηνλ Yπνπξγφ αξκφδην γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο αλαζέηνπκε επίζεο ηε
δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γ/ηνο, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο αξρίδεη απφ ηελ
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.
Άπθπο 1. O γηαηξφο νθείιεη λα απνηειεί ππφδεηγκα έληηκνπ θαη αλεπίιεπηνπ αηφκνπ
ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ βίνπ ηνπ λα αζθεί ην ηαηξηθφ
ιεηηνχξγεκα επζπλείδεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηά
ηξφπν αληάμην, πξνο ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε, ηηο νπνίεο εκπλέεη ην
ηαηξηθφ επάγγεικα.
Mε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ εκθάληζε, ηνπο ιφγνπο, ηα έξγα θαη ηνλ ππνδεηγκαηηθφ
ηξφπν δσήο απηνχ νθείιεη λα επηζχξεη ην ζεβαζκφ πξνο ηελ αηνκηθή ηηκή θαη
αμηνπξέπεηα ηνπ, ηελ ηηκή θαη αμηνπξέπεηα ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη ηεο ηαηξηθήο
επηζηήκεο ηεο νπνίαο είλαη ιεηηνπξγφο.
Kάζε πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ αληίθεηηαη πξνο ην θαζήθνλ απηφ ηνπ γηαηξνχ,
επηζχξεη θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ αλάινγεο κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο θαη
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πεξί αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
Άπθπο 2. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ γηαηξφ λα ζπζηάδεη ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπ αλεμαξηεζία ε νπνία πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη πάληνηε αθέξαηα
θαη άζηθηε σο ην πνιπηηκφηεξν πξνζσπηθφ αγαζφ ηνπ.
Aπαγνξεχεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο ή νπνηαδήπνηε κε ζεκηηή ζπλεξγαζία κε
θαξκαθνπνηνχο ή άιια πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε
ηεο ηαηξηθήο ή ζπλαθψλ κε ηελ ηαηξηθή έξγσλ ή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο αληίιεςεο θαη
πγηεηλήο πξφλνηαο. Aπαγνξεχεηαη ζηνλ γηαηξφ ε ζχγρξνλε άζθεζε άιισλ
επαγγεικάησλ εθφζνλ κε απηή εκπνδίδεηαη ε επζπλείδεηε ηαηξηθή εξγαζία ή ζίγεηαη
ε αμηνπξέπεηα ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Aπαγνξεχεηαη ε ζπγθάιπςε, κε ηνλ ηίηιν
ηνπ γηαηξνχ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πξνζηαζία πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηελ
παξάλνκε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ή νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία ή ζχκπξαμε κε ηέηνηα

πξφζσπα. Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεζαδφλησλ ή άιισλ αζέκηησλ ή
αλαμηνπξεπψλ κέζσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο.
Άπθπο 3. α) Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή δηαθήκηζε ή δεκφζηα κλεία ηνπ
νλφκαηνο ηνπ γηαηξνχ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαθήκηζε, είηε απφ απηφλ ή
κε ππνθίλεζή ηνπ.
β) Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ηνηρνθφιιεζε, αλάξηεζε ζε δεκφζην ρψξν
δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθψλ, δηαλνκή θπιιαδίσλ, αγγειηψλ,
δεκνζηεπκάησλ ή νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ή εηθφλσλ ή άιισλ
αλαθνηλψζεσλ κε νπνηνδήπνηε κέζν δεκνζηφηεηαο κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε.
Eπηηξέπεηαη κφλν ε αλαγξαθή ζηνλ ηχπν αγγειίαο κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεη ε
παξ. δ, ελψ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηα έληππα
ζπληαγψλ θ.ι.π. πνπ ρξεζηκνπνηνχληα απφ ηνλ γηαηξφ.
γ) Aπαγνξεχεηαη ε εληνίρηζε επηγξαθψλ ή πηλαθίδσλ κε πεξηερφκελν εκπνξηθφ ή
θεξδνζθνπηθφ ή ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ πνπ πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα θαη ηνπο ηίηινπο
ηνπ γηαηξνχ ζε εμψζηεο, παξάζπξα ή άιια ζεκεία εθηφο απφ ηελ θχξηα είζνδν ηεο
θαηνηθίαο ηνπ.
δ) Oη δηαζηάζεηο ησλ πηλαθίδσλ νη νπνίεο επηηξέπεηαη θαηά ηα αλσηέξσ λα
αλαξηεζνχλ ζηε θχξηα είζνδν ηεο θαηνηθίαο ηνπ γηαηξνχ δελ κπνξνχλ λα είλαη
κεγαιχηεξεο ησλ 0,25 X 0,30 εθαηνζηφκεηξσλ, θαη αλαγξάθνπλ κφλν ην φλνκα θαη
ην επψλπκν, ηνπο κφληκνπο ηίηινπο, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο ησλ
επηζθέςεσλ. Aπαγνξεχεηαη ε επηδεηθηηθή δηαθφζκεζε θαη θσηηζκφο ησλ πηλαθίδσλ
κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε.
ε) Aπαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσλ, δειψζεσλ ζπλεληεχμεσλ έξγσλ ή
άξζξσλ γηα ζθνπφ δηαθεκηζηηθφ ή γηα επαγγεικαηηθή επηθξάηεζε.
ζη) Oπνηαδήπνηε ρξεζηκνπνίεζε απφ κέξνπο ηξίησλ πξνζψπσλ ησλ παξαπάλσ ή
παξεκθεξψλ κέζσλ κε ζθνπφ ηε δηαθήκηζε ηνπ γηαηξνχ, κε ηνλ νπνίν ηα πξφζσπα
απηά έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, ζπλεξγαζίαο ή εμαξηήζεσο, ζπλεπάγεηαη ηηο ίδηεο
θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ γηαηξνχ, ηηο νπνίεο ν Nφκνο πξνβιέπεη, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη
απηφο γλψξηδε ηηο ελέξγεηεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ. ηηο ίδηεο θπξψζεηο ππφθεηηαη ν
γηαηξφο φηαλ ελ γλψζεη ηνπ δεκνζηεχνληαη ππέξ ηνπ ηδίνπ αγγειίεο, επηζηνιέο ή
δειψζεηο κε κνξθή επραξηζηεξίσλ ή ζπγραξεηεξίσλ θαη πξαγκαηηθέο ή ππνζεηηθέο
δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο επηηπρίεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ κε ζθνπφ ηελ
επαγγεικαηηθή δηαθήκηζε.
Άπθπο 4. α) O γηαηξφο νθείιεη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα θαη λα πξνιακβάλεη θάζε
πξάμε ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππφλνηεο φηη θαηαθεχγεη ζε αγπξηεία,
εμαπάηεζε, θαηαδνιίεπζε ή εθκεηάιιεπζε ηεο πειαηείαο ηνπ.
β) Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ ηίηισλ πνπ δελ έρνπλ λφκηκα θαη
έγθπξα απνθηεζεί θαη αλαγλσξηζζεί.
(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 41 ηνπ N.1397/83 ΦEK A/143)
Άπθπο 41. (Ν. 1379/83) 4. Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γηα επαγγεικαηηθή
πξνβνιή απφ γηαηξνχο θαη νδνληνγηαηξνχο πνπ αζθνχλ ηελ ηαηξηθή σο ειεχζεξν
επάγγεικα νπνηνπδήπνηε αθαδεκατθνχ ηίηινπ ή ηίηινπ ζέζεο πνπ θαηείρε ν γηαηξφο
θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. H παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο
ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο απφ δχν κέρξη δψδεθα κήλεο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κέρξη θαη
ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε. H αλάθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη
Πξφλνηαο.

γ) Aπαγνξεχεηαη ε επαγγειία ζεξαπείαο κε κεζφδνπο θάξκαθα, ηάκαηα θαη ινηπά
ζεξαπεπηηθά κέζά κε αλαγλσξηζκέλα, θαζψο θαη ε ρξήζε νξγάλσλ, κεραλεκάησλ ή
πεηξακάησλ, πνπ έρνπλ δηαγλσζηηθφ ή δηδαθηηθφ ζθνπφ, φηαλ απηά εθαξκφδνληαη κε
ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πειαηείαο θαη δηαθήκηζε.
Άπθπο 5. α) O γηαηξφο νθείιεη λα απέρεη απφ θάζε πξάμε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αζέκηην αληαγσληζκφ πξνο ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ ή αζέκηην ζπλεηαηξηζκφ κε απηνχο
ή άιια πξφζσπα.
β) Aπαγνξεχεηαη θάζε δηαλνκή ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο, εθρψξεζε κέξνπο ηεο ή παξνρή
πνζνζηψλ πξνο γηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο, νδνληνγηαηξνχο, καίεο, καιάθηεο,
λνζνθφκνπο, ζπξσξνχο, μελνδφρνπο, ή άιινπο κεζάδνληεο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.
γ) Aπαγνξεχεηαη ε ιήςε πνζνζηψλ ή πξνκήζεηαο γηα ηε ζχζηαζε αζζελψλ γηα
εμέηαζε ή ζεξαπεία ή γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θιηληθέο ή ζεξαπεπηήξηα ή ηελ
απνζηνιή ηνπο ζε ινπηξνπφιεηο, ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θάζε θχζεσο, εμέηαζε,
αλαγξαθή θάξκαθσλ ηαηξηθψλ νξγάλσλ θ.ι.π.
Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ γηαηξνχ ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ απφθηεζε
παξαλφκνπ θέξδνπο απφ ηνλ αζζελή.
Άπθπο 6. α) O γηαηξφο νθείιεη λα έρεη αγαζέο ζρέζεηο κε θαξκαθνπνηνχο,
νδνληνγηαηξνχο, καίεο, θαη κε ηνπο ινηπνχο πγεηνλνκηθνχο ζπλεξγάηεο ή βνεζνχο ηνπ
θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε πξνζήλεηα θαη θαινζχλε ζην θαηψηεξν βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ, λνζνθφκνπο ηξαπκαηηνθνξείο θ.ι.π. πνπ ππφθεηληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ.
β) O γηαηξφο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο
θαζψο θαη κε δηαθφξνπο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα ηαηξηθήο αληηιήςεσο πξφλνηαο
θαη πγηεηλήο, εθηειψληαο επζπλείδεηα θάζε αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε θαη
ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ησλ Γεληθψλ θαη εηδηθψλ
θαλνληζκψλ, εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη
ηνπ Kψδηθα αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο.

Kαθόκοντα προσ τουσ αςθενεύσ
Άπθπο 7. O γηαηξφο νθείιεη λα επηδεηθλχεη ζε φινπο ηνπο αζζελείο ίζε κέξηκλα,
επηκέιεηα θαη αθνζίσζε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή
ζέζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ
αηζζήκαηα.
Άπθπο 8. α) O γηαηξφο νθείιεη απφιπην ζεβαζκφ ζηελ ηηκή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ. Γελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε κε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεπηηθή ή
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή πεηξακαηηζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίμεη ην αίζζεκα ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη δελ
πάζρνπλ απφ πλεπκαηηθή αζζέλεηα.
β) ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ζηνλ γηαηξφ λα δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αζέκηησλ ζπκθεξφλησλ ή
αλσκάισλ νξέμεσλ ή παζψλ.
γ) Eπίζεο απαγνξεχεηαη ε πεηξακαηηθή πξφθιεζε αζζέλεηαο γηα ηελ επηζηεκνληθή
έξεπλα ή ε παξάηαζε ή επηδείλσζε πθηζηάκελεο αζζέλεηαο γηα ζθνπνχο
πεηξακαηηθνχο ή άιινπο
δ) Aπαγνξεχεηαη ε απφ ακέιεηα ή κε ζθνπφ παξάλνκνπ θέξδνπο πξφθιεζε
ηνμηθνκαλίαο.
(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ N. 2345/1995 "Oξγαλσκέλεο ππεξεζίεο
παξνρήο πξνζηαζίαο απφ θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". ΦEK A'
213/12-10-1995)
Άπθπο 5. (Ν. 2345/95) 4. Mε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ λ. 2071/1992 (ΦEK A' 123) νπνηαδήπνηε δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή κέζνδνο, ε
νπνία δελ εθαξκφδεηαη δηεζλψο, ραξαρηεξίδεηαη σο πεηξακαηηθή θαη επηηξέπεηαη ε
εθαξκνγή ηεο κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Aλψηαηνπ Eπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ
(A.E..Y.). ηαηξνί πνπ εθαξκφδνπλ πεηξακαηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, ρσξίο ηελ
παξαπάλσ έγθξηζε, ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο. H άδεηα αθαηξείηαη κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε
ηνπ A.E..Y.
Άπθπο 9. O γηαηξφο νθείιεη απεξηφξηζηε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηάζσζε ηεο
αλζξψπηλεο δσήο. Yπνρξεψλεηαη λα απνθεχγεη κε επηκέιεηα θάζε επέκβαζε ε νπνία
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλαπαξαγσγήο ή ηε δηαθχβεπζε
ηεο δσήο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο απνδεδεηγκέλεο θαη αλαπφθεπθηεο
ζεξαπεπηηθήο αλάγθεο.
Άπθπο 10. H ζπρλφηεηα ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ θαζψο θαη ε εηζήγεζε ή ζχζηαζε
ηαηξηθήο εμέηαζεο πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη απφ ηε βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο, απφ ηε
ζέιεζε ηνπ αζζελνχο ή ησλ νηθείσλ ηνπ, νη νπνίνη παξάιιεια θαζνδεγνχληαη απφ
γηαηξφ, ν νπνίνο ππνρξεψλεηαη λα επηδηψθεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ
επηζθέςεσλ ζην θαηψηαην δπλαηφ φξην.
Άπθπο 11. O γηαηξφο ππνρξεψλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξφηεζε ηαηξηθνχ
ζπκβνπιίνπ , φηαλ ην δεηεί ν άξξσζηνο ή νη νηθείνη ηνπ.

Άπθπο 12. O γηαηξφο νθείιεη λα κε θέξεη πξνζθφκκαηα ζηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο θάζε αξξψζηνπ λα αληηθαζηζηά ην ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ. O
αληηθαηαζηάηεο γηαηξφο ππνρξεψλεηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30.
Άπθπο 13. Kάζε γηαηξφο κπνξεί λα αξλεζεί ππεξεζία πξνο αζζελή, κε ηελ εμαίξεζε
ησλ πεξηπηψζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο, αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, παξαγγειίαο
ησλ αξρψλ θαη ηεο πεξηπηψζεσο, θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο ζα δηέηξερε ηνλ θίλδπλν
λα ζεσξεζεί φηη παξαβαίλεη ηελ εθηέιεζε αλζξσπηζηηθνχ θαζήθνληνο. Όηαλ ν
γηαηξφο θξίλεη φηη έρεη ζνβαξνχο ιφγνπο λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
έρεη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ηελ αλαπιήξσζή ηνπ απφ άιινλ
ζπλάδεξθν, αθνχ ηνλ ελεκεξψζεη θαηάιιεια.
Άπθπο 14. O γηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα αλακηγλχεηαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο,
παξά κφλν φηαλ ξεηά ηνπ δεηεζεί. O γηαηξφο, κε ζεβαζκφ πξνο φια ηα δφγκαηα,
βνεζά ηνπο πειάηεο ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπο θαζήθνληνο θαη ηελ
επηδίσμε ησλ εζηθψλ θαη πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Όηαλ ν άξξσζηνο ή νη νηθείνη
ηνπ επηζπκνχλ ηελ επίθιεζε ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ ή δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ν γηαηξφο νθείιεη λα ππνδείμεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Aπηφ ηζρχεη
θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηηο επηζθέςεηο ζπγγελψλ ή θίισλ πξνο ηνλ αζζελή.
Άπθπο 15. O γηαηξφο νθείιεη λα ιακβάλεη θάζε δπλαηή πξνθχιαμε γηα λα κελ
αλαθέξνληαη ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ βηβιία ή ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ δεκνζηεχζεηο
απξνθάιππηεο ελδείμεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα παξαβηάζνπλ ην ηαηξηθφ
απφξξεην.
Aπαγνξεχεηαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαη θάζε θχζεσο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο,
βεβαηψζεηο ή εθζέζεηο ρσξίο ξεηή αλαθνξά ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν εθδίδνληαη
θαζψο θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ παξαιήπηε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Aπαγνξεχεηαη ε έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνχ ή έθζεζεο ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθά θαη επθαληηθά κέζα ή ε έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνχ ζρεηηθά κε ζεξαπεπηηθά κέζα ή φξγαλα ρσξίο αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο
ηνπ παξαιήπηε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη έγγξαθεο δήισζεο ηνπ, φηη ππνρξεψλεηαη λα
κε δεκνζηεχζεη ην πηζηνπνηεηηθφ, ηε βεβαίσζε ή ηελ έθζεζε ζε κε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θχιια, θπιιάδηα, ή άιια κέζα δεκνζηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ
θεξδνζθνπηθή εθκεηάιιεπζε.

Kαθόκοντα του γιατρού κατϊ την ϊςκηςη τησ Kοινωνικόσ
Iατρικόσ
Άπθπο 16. O γηαηξφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αξξψζηνπο βάζεη ζπκβάζεσο,
ζπκθσλίαο ή κε ζεηεία κέζσ πάζεο θχζεσο νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ ή ππεξεζηψλ
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεζκεχεηαη απφ ζπιινγηθέο επαγγεικαηηθέο
ππνρξεψζεηο κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ηνπ θαιψο ελλννχκελνπ ζπκθέξνληνο ησλ
αζζελψλ, ηε δηαθχιαμε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ λφκηκσλ εζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηαηξηθνχ
ζψκαηνο.
Άπθπο 17. Aπαγνξεχεηαη ε ζχλαςε ηδηαίηεξεο ζπκθσλίαο θαζψο θαη ε αίηεζε ή
απνδνρή πξνηεηλφκελεο ππεξεζίαο κε θάζε θχζεο νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο ή πγηεηλήο, δεκνζίνπ ε ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε
κνλνκεξήο ξχζκηζε ησλ φξσλ ηαηξηθήο εξγαζίαο θαη ακνηβήο κε ζπλελλφεζε κεηαμχ
γηαηξνχ θαη ελδηαθεξνκέλνπ νξγαληζκνχ ή ηδξχκαηνο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ
νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο αξκφδηνο λα εθπξνζσπεί ηνπο
γηαηξνχο θαηά ηε ζχλαςε θαη ινηπή εθαξκνγή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Nφκνπ. Kάζε θαηαδνιίεπζε ησλ φξσλ
απηψλ, θαζψο θαη θάζε απείζεηα πξνο ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ
δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά.
Άπθπο 18. H απζηεξή ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ απνηειεί ππνρξέσζε θάζε
γηαηξνχ, ν νπνίνο παξέρεη ηαηξηθή ζπλδξνκή κέζσ νξγαληζκψλ ή ηδξπκάησλ
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη θαηεγνξίαο. O γηαηξφο
ππνρξεψλεηαη λα ηεξεί απζηεξά θαη απαξέγθιηηα ην ηαηξηθφ απφξξεην. Oπνηαδήπνηε
δήισζε ε νπνία αληίθεηηαη πξνο ηελ αξρή ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα
απνθεχγεηαη. Aπφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη κφλν φζνη αζθνχλ ππεξεζία
ειέγρνπ, επηζεψξεζεο ή πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο ηνπο
θαη απνθιεηζηηθά σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο εληνιήο. ε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί ν γηαηξφο λα αζθήζεη θαζήθνληα πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ινγαξηαζκφ
ηξίηνπ, πξνθεηκέλνπ γηα άξξσζην, ηνλ νπνίν ν ίδηνο λνζειεχεη ή έρεη πξνεγνπκέλσο
λνζειεχζεη.

Kαθόκοντα προσ Συναδϋρφουσ
Άπθπο 19. O γηαηξφο νθείιεη λα δηαηεξεί κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ ζρέζεηο
αβξφηεηαο θαη γελλαηνθξνζχλεο.
Άπθπο 20. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ γηαηξφ λα επηθξίλεη ή λα απνδνθηκάδεη εθηφο ησλ
ηαηξηθψλ θχθισλ κε ιφγνπο ή κνξθαζκνχο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ηνπο
γηαηξνχο, νη νπνίνη έρνπλ λνζειεχζεη θάπνηνλ άξξσζην πξηλ απφ ηνλ ίδην. Aλ πέζνπλ
ζηελ αληίιεςε ηνπ γηαηξνχ πξάμεηο ή παξαιείςεηο γηαηξψλ νη νπνίεο εκθαλψο θαη
εζθεκκέλα βιάπηνπλ ηελ πγεία ηνπ αξξψζηνπ ή είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ εζηθή θαη
ηελ ηηκή ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο, απηφο, ππνρξεψλεηαη λα ην αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε
ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ. Aπαγνξεχεηαη εμάιινπ ζηνλ γηαηξφ λα δίλεη πξνζνρή
ζε θαθνινγίεο θαη επηθξίζεηο, νη νπνίεο ζηξέθνληαη θαηά ζπλαδέιθνπ ή ζε
θαθνινγίεο ελαληίνλ ηνπ ηδίνπ, ηηο νπνίεο αλαπφδεηθηα ηνπ κεηαθέξνπλ.
Άπθπο 21. Kάζε γηαηξφο ν νπνίνο έρεη θάπνηα επαγγεικαηηθή δηαθσλία κε
ζπλαδέξθνπο ηνπ νθείιεη λα εμαληιήζεη ηα εηξεληθά κέζα πνπ δηαζέηεη γηα λα ηε
δηεπζεηήζεη ζπκβηβαζηηθά. Aλ δελ επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ηεο δηαθνξάο
ππνρξεψλεηαη λα πξνζθχγεη ζηνλ αξκφδην Iαηξηθφ χιινγν. ε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη λα δεκνζηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθέο ή επηζηεκνληθέο δηαθνξέο.
Άπθπο 22. Kάζε γηαηξφο κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε θάπνηα πεξηθέξεηα νθείιεη λα
επηζθεθζεί ηνπο ζπλαδέξθνπο θνληά ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη
λα ζπλεξγαζζεί θαη απηνί νθείινπλ επίζεο λα αληαπνδψζνπλ ηελ επίζθεςε πνπ έγηλε
απνθαζηζηψληαο αξκνληθέο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο.
Άπθπο 23. Aπαγνξεχεηαη ζηνλ γηαηξφ λα αζθεί ην επάγγεικα θαηά ηξφπν πιαλνδηαθφ
απφ ηφπν ζε ηφπν. Aπαγνξεχεηαη ζηνλ γηαηξφ λα εμεηάδεη θαη λα ζεξαπεχεη
αξξψζηνπο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη φπνπ
άιινο ζπλάδεξθνο αζθεί κφληκα ηελ ηαηξηθή, εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο
επείγνπζαο αλάγθεο, κεηάθιεζεο ή ζπκβνπιίνπ νη νπνίεο ξεηά πξνβιέπνληαη απφ ην
Nφκν, νπφηε θαη πξέπεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη.
Άπθπο 24. Iαηξφο πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη άξξσζην ν νπνίνο λνζειεχεηαη απφ άιιν
ζπλάδεξθφ ηνπ, δελ κπνξεί λα ην πξάμεη παξά κφλν ελ γλψζεη ηνπ θαη θαηφπηλ ξεηήο
ζπγθαηάζεζήο ηνπ ηειεπηαίνπ, κε ηελ απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ
επείγνπζαο αλάγθεο θαη πάληνηε ηεξψληαο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο.
α) Όηαλ ν άξξσζηνο, ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ είλαη ζε ζέζε νη νηθείνη ηνπ,
απνπνηνχληαη νξηζηηθά ηε ζπλέρεηα ηεο λνζειείαο απφ ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ.
β) Όηαλ ν ζεξάπσλ γηαηξφο έρεη ιάβεη θαλνληθά γλψζε ηεο απφθαζεο απηήο.
γ) Όηαλ ν άξξσζηνο απνδεηθλχεη φηη έρεη δηαθαλνλίζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ γηαηξφ πνπ αληηθαζίζηαηαη ή νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο έρεη
αλαιάβεη απέλαληη ηνπ, κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ απηφλ.
Άπθπο 25. Γαηξφο πνπ θαιείηαη γηα παξνρή ζπλδξνκήο επείγνπζαο θχζεο ζε
άξξσζην ν νπνίνο λνζειεχεηαη απφ άιιν ζπλάδεξθν ν νπνίνο απνπζηάδεη ή
θσιχεηαη, νθείιεη λα παξέρεη ηελ έθηαθηε βνήζεηα πνπ ηνπ έρεη δεηεζεί, λα
εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ θαη φηαλ απηφο
επαλέξζεη λα δηαθφςεη ηηο πεξαηηέξσ επηζθέςεηο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη πιένλ λα βιέπεη

ηνλ άξξσζην παξά κφλν ζε ζπκβνχιην θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηαθηηθνχ ζεξάπνληνο
γηαηξνχ, ή ηνπ αξξψζηνπ θαη ησλ νηθείσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ηαηξηθή επίζθεςε ζε άξξσζην ν νπνίνο λνζειεχεηαη απφ
άιιν ζπλάδεξθφ ηνπ ζην ζπίηη ή ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ελ αγλνία ηνπ, θαη ρσξίο ηε
ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ.
Άπθπο 26. Aπαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ε νπνία έρεη σο ζθνπφ
ηνλ παξακεξηζκφ ζπλαδέξθνπ ή ηε βιάβε ησλ λνκίκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.
Άπθπο 27. Όηαλ ν άξξσζηνο ή νη νηθείνη ηνπ δεηνχλ ηε ζχζηαζε ηαηξηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ν ζεξάπσλ γηαηξφο δηθαηνχηαη λα ππνδείμεη ην ζχκβνπιν ηεο επηινγήο
ηνπ, αιιά ππνρξεψλεηαη λα αθήλεη ζηελ νηθνγέλεηα ειεπζεξία εθινγήο θαη λα
απνδέρεηαη ην ζχκβνπιν ηεο επηινγήο ηεο, εκπλεφκελνο πάληα απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ
αξξψζηνπ θαη ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνλ
γηαηξφ.
Όηαλ ν άξξσζηνο ή νη νηθείνη ηνπ επηβάιινπλ σο ζχκβνπιν, γηαηξφ κε ηνλ νπνίν ν
ζεξάπσλ γηαηξφο δελ έρεη αγαζέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, κπνξεί λα απνζχξεηαη
ρσξίο λα πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ζε θακηά πεξίπησζε ηελ απνρψξεζή ηνπ ζε
νπνηνλδήπνηε. Tν ίδην ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή εηδηθνχ γηαηξνχ,
εξγαζηεξηαθνχ ή ρεηξνπξγνχ.
Άπθπο 28. ην ζεξάπνληα γηαηξφ αλήθεη ε κέξηκλα λα εηδνπνηεί ηνλ ή ηνπο
ζπκβνχινπο γηαηξνχο θαη λα δηαθαλνλίδεη απφ θνηλνχ κε απηνχο ηελ εκέξα θαη ψξα
θαζψο θαη ην ρψξν ηνπ ζπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ γηα θιηλήξε άξξσζην.
Eίλαη ζχκθσλν κε ηηο δενληνινγηθέο παξαδφζεηο λα νξίδεη ην ρψξν ν κεγαιχηεξνο ζε
ειηθία απφ ηνπο γηαηξνχο ή ν πξντζηάκελνο θαηά ηελ αθαδεκατθή ηάμε.
Άπθπο 29. Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ηαηξηθφ ζπκβνχιην, ν ζεξάπσλ γηαηξφο,
αθνχ πξνζέξζεη εγθαίξσο, νθείιεη λα πιεξνθνξεί ηελ νηθνγέλεηα γηα ηα έζηκα πνπ
επηθξαηνχλ, ηελ νθεηιφκελε ακνηβή, θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Tν
πκβνχιην δηεπζχλεη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία απφ ηνπο γηαηξνχο ή ν ηεξαξρηθά
πξντζηάκελνο. H ηάμε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:
α) πξνεγείηαη ζχληνκε πξνεηζεγεηηθή δηάζθεςε θαηά ηελ νπνία εηζεγείηαη ν
ζεξάπσλ γηαηξφο.
β) Aθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ αξξψζηνπ απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο.
γ) Mεηά ηελ εμέηαζε επαθνινπζεί ηδηαίηεξε δηάζθεςε ησλ γηαηξψλ θαη
δ) Aλαθνηλψλεηαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα ην πφξηζκα ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ απηφλ πνπ ην
δηεπζχλεη.
Eάλ πξνθχςεη δηαθνξά γλσκψλ ν ζεξάπσλ γηαηξφο κπνξεί είηε λα απνδερζεί ηε
γλψκε ηνπ ζπκβνχινπ γηαηξνχ είηε λα απνπνηεζεί ηηο επζχλεο, εθφζνλ ηελ θξίλεη
άζηνρν ή επηβιαβή.
' απηήλ ηελ πεξίπησζε γλσζηνπνηεί ηε δηαθσλία ηνπ ζηνλ άξξσζην ή θαηά
πξνηίκεζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, δεηά ηε ζπγθξφηεζε άιινπ ζπκβνπιίνπ, θαη
δηθαηνχηαη λα απνζπξζεί εθφζνλ ε νηθνγέλεηα πξνηηκήζεη ηε γλψκε ηνπ ζπκβνχινπ
γηαηξνχ ή απνθξνχζεη ηε ζχζηαζε λένπ ζπκβνπιίνπ.
Άπθπο 30. O ζχκβνπινο γηαηξφο δελ κπνξεί λα γίλεη ζεξάπσλ γηαηξφο ηνπ αζζελνχο
παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζεξάπσλ γηαηξφο πνπ ηνλ θάιεζε ηνλ

εμνπζηνδνηήζεη ξεηά γηα απηφ ή εάλ δηαθσλήζεη θαη απνρσξήζεη, εθφζνλ ιεθζεί
πάληα ππφςε ε πξνηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ.
Άπθπο 31. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα πξνζθιεζεί εηδηθφο γηαηξφο ή ρεηξνπξγφο, ν
ζεξάπσλ γηαηξφο κπνξεί λα ππνδείμεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δελ
επηηξέπεηαη φκσο λα παξαβιέςεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αξξψζηνπ, παξά κφλν ζε
πεξίπησζε πξνζσπηθήο δηαζηάζεσο ή αδπλακίαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ εηδηθφ ή
ρεηξνπξγφ πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνλ αζζελή. Tν ίδην ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
εθινγή ζεξαπεπηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ θαη λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο.
Άπθπο 32. Oη ρεηξνπξγνί δελ πξνβαίλνπλ ζε ζνβαξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη νη
εηδηθνί γηαηξνί δελ αλαιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία αζζελνχο πξηλ λα εηδνπνηήζνπλ γηα
απηφ ην ζεξάπνληα γηαηξφ, εθηφο αλ αληηηίζεηαη ξεηά ζε απηφ ν ελδηαθεξφκελνο
άξξσζηνο.
Άπθπο 33. Oη ρεηξνπξγνί, νη εηδηθνί γηαηξνί θαη νη εξγαζηεξηαθνί γηαηξνί πξνο ηνπο
νπνίνπο παξαπέκπεηαη θάπνηνο άξξσζηνο απφ ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ
ππνρξεψλνληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζε απηφλ ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο. Aθνχ
εθπιεξψζνπλ απηήλ ηελ εληνιή δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ πεξαηηέξσ ζρέζεηο
ηαηξηθήο θχζεο κε ηνλ άξξσζην θαη ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα εθηφο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
Άπθπο 34. Tν ηαηξείν, εξγαζηήξην, ζεξαπεπηήξην ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα είλαη έδαθνο
νπδέηεξν, φπνπ ν γηαηξφο κπνξεί λα παξέρεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
αδηαθξίησο, πξνο φινπο φζνπο πξνζέξρνληαη.
H ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ, λα εηδνπνηεί ην ζεξάπνληα γηαηξφ θαηά ην άξζξν 25
παξακέλεη.
Άπθπο 35. Γελ επηηξέπεηαη ζε γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ δίπισκα θαξκαθνπνηνχ ή
νδνληνγηαηξνχ λα δηαηεξνχλ θαξκαθεία ή νδνληηαηξεία ή παξεκθεξή θαηαζηήκαηα
ζε ιεηηνπξγία, εθηφο αλ παχζνπλ ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
ηίηινπ ηνπ γηαηξνχ.

Iατρικό αμοιβό
Άπθπο 36. O γηαηξφο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ακνηβή ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα
ππνηηκά ηελ αμία ηνπο θαη λα εμαγγείιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κε νπνηνδήπνηε
κέζν φηη δέρεηαη ακνηβή θαηψηεξε, απφ απηή πνπ ηζρχεη απφ ην Nφκν ή ηελ απφθαζε
ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ γηα θάζε ηαηξηθή πξάμε ή ππεξεζία.
Kαη' εμαίξεζε θαη θαηά ηξφπν πνπ απνθιείεη ηε δηαθήκηζε ή ηνλ αζέκηην
αληαγσληζκφ ν γηαηξφο κπνξεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ ή κε ηίκεκα
θαηψηεξν απφ ην ηζρχνλ πξνο απνδεδεηγκέλα απφξνπο ή νηθνλνκηθά αδχλαηνπο
αζζελείο.
Mπνξεί επίζεο ν γηαηξφο λα ρνξεγεί ηδηαηηέξσο εθπηψζεηο πξνο αζζελείο πνπ αζθνχλ
παξαταηξηθά επαγγέικαηα π.ρ. θαξκαθνπνηνχο, νδνληνγηαηξνχο, θηεληάηξνπο, καίεο,
λνζνθφκνπο, πγεηνλνκνθχιαθεο, επηζθέπηξηεο αδεξθέο θ.ι.π.
Άπθπο 37. O γηαηξφο δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη ακνηβή απφ ζπλάδεξθν ή
ζπγγελείο ηνπ πξνο ηνπο νπνίνπο απηφο έρεη λφκηκε ππνρξέσζε , θαζψο επίζεο θαη
απφ θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο. Aπηφ ηζρχεη θαη γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ή ζεξαπείεο,
θαζψο θαη γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή θαη λνζειεία ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ή
ζεξαπεπηήξηα, ζηα νπνία νη ζεξαπεπφκελνη ή λνζειεπφκελνη γηαηξνί ππνρξεψλνληαη
λα θαηαβάινπλ κφλν ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε λα πιεξψζνπλ ηελ αμία ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο.
Άπθπο 39. Kάζε πξφζσπν πνπ έρεη θάιπςε απφ ην Nφκν ή θαλνληζκφ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ή ηαηξηθήο αληίιεςεο δελ ζεσξείηαη άπνξν έλαληη ηνπ γηαηξνχ.
Άπθπο 40. Tν θαηψηαην φξην ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο ζε θάζε ηδηαίηεξε πεξίπησζε
επηθπιάζζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππέξ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ
αξξψζησλ.
Γηα ηνπο εχπνξνπο αξξψζηνπο, πνπ πεξηζάιπνληαη ηδησηηθά είηε θνηλσληθά, ηζρχνπλ
ζπληειεζηέο αλψηεξνη απφ ην θαηψηαην απηφ φξην, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε
πεξίπησζεο θαη ηηο ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 28 παξ. 2
ηνπ A.N. 1565/39.
Άπθπο 41. Oπνηαδήπνηε ζπζηεκαηηθή θαη εζθεκκέλε κείσζε ηηκψλ εθ κέξνπο
γηαηξνχ ζεσξείηαη σο πξάμε αζεκίηνπ αληαγσληζκνχ θαη ειιείςεσο ζεβαζκνχ πξνο
ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηεο
θνηλσλίαο, θαη ηηκσξείηαη κε ηηο απζηεξφηεξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο.
Άπθπο 42. O γηαηξφο νθείιεη λα ρεηξίδεηαη κε ιεπηφηεηα, δηαθξηηηθφηεηα θαη
κεηξηνπάζεηα ηα δεηήκαηα ηεο ηαηξηθήο ακνηβήο, απέρνληαο απφ θάζε ελέξγεηα ή
απαίηεζε ε νπνία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κνκθή ελαληίνλ ηνπ γηα θεξδνζθνπία ή
αηζρξνθέξδεηα.
H δηεθδίθεζε ηεο λφκηκεο ηαηξηθήο ακνηβήο θαη ε άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθνλνκηθψλ
κέηξσλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ αληηβαίλεη ζηελ αμηνπξέπεηα
θαη ηνλ θαη' εμνρήλ αλζξσπηζηηθφ ραξαρηήξα ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
Άπθπο 43. Aπαγνξεχεηαη θαη' απνθνπή ακνηβή κε ηνλ φξν ηεο ζπληφκεπζεο ή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο. Eπηηξέπεηαη κφλν ε θαη' απνθνπή ακνηβή γηα
εγρείξεζε ή ηνθεηφ ή εηδηθή ζεξαπεία ζε ζεξαπεπηήξην ή ίδξπκα.

Άπθπο 44. Όηαλ ζεξαπεχνπλ ηνλ ίδην άξξσζην δχν ή πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ή ακνηβή
θαζελφο θαηαβάιιεηαη ηδηαηηέξσο, εθηφο αλ θνηλή ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά.
Άπθπο 45. Όηαλ ν γηαηξφο παξαπέκπεη ηνλ άξξσζην ζε ζπλάδεξθν ή ζπλαδέξθνπο
άιισλ εηδηθνηήησλ, ε ακνηβή θαζελφο θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζε απηνχο απφ ηνλ
άξξσζην, απαγνξεχεηαη κεζνιάβεζε ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ.
Aπαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε πνζνζηψλ, ε δηαλνκή ηεο θαηαβαιινκέλεο ακνηβήο θαη
θάζε ηδηαίηεξε πξνκήζεηα γηαηξνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ απεπζείαο
είζπξαμε ηεο ακνηβήο πνπ νθείιεηαη.
Παξεκβάιινληαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Kϊδικα Πολιηικήρ Δικονομίαρ

Κεφϊλαιο Η' - Διαφορϋσ από αμοιβϋσ για την παροχό εργαςύασ
Άπθπο 677. Kαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 678 έσο 681 δηθάδνληαη:
1) νη δηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα δηθεγφξσλ,
ζπκβνιαηνγξάθσλ, λφκηκα δηνξηζκέλσλ δηθνιάβσλ, άκηζζσλ δηθαζηηθψλ θιεηήξσλ,
γηαηξψλ νδνληνγηαηξψλ, θηεληάηξσλ, δηπισκαηνχρσλ καηψλ, δηπισκαηνχρσλ
κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ αλψηαησλ θαη αλψηεξσλ ζρνιψλ, λφκηκα δηνξηζκέλσλ
κεζηηψλ ή ησλ θαζνιηθψλ δηαδφρσλ φισλ απηψλ, θαη ησλ πειαηψλ ηνπο ή ησλ
θαζνιηθψλ δηαδφρσλ ηνπο, φπσο θαη αλ ραξαθηεξίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη ή φρη ζπκθσλία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ή ηνλ
ηξφπν ηεο θαηαβνιήο ηεο
2) νη δηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα εθηειεζηψλ δηαζεθψλ,
δηαρεηξηζηψλ ζε ηδηνθηεζίεο θαη νξφθνπο ή δηαρεηξηζηψλ πνπ δηνξίδνληαη απφ
δηθαζηηθή αξρή, εθθαζαξηζηψλ εηαηξεηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θιεξνλνκηψλ ή ησλ
θαζνιηθψλ δηαδφρσλ φισλ απηψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαβάινπλ ή ησλ θαζνιηθψλ δηαδφρσλ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη ή φρη
ζπκθσλία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ή ηνλ ηξφπν ηεο θαηαβνιήο ηεο,
3) νη δηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα ησλ καξηχξσλ πνπ
εμεηάζζεθαλ ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηψλ, φπσο θαη ησλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ, ησλ δηαηηεηψλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, ησλ εθηηκεηψλ, δηεξκελέσλ,
κεζεγγπνχρσλ θαη θπιάθσλ ή ησλ θαζνιηθψλ δηαδφρσλ φισλ απηψλ θαη ησλ
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ή ησλ θαζνιηθψλ δηαδφρσλ ηνπο.
Άπθπο 678. 1. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα δηθεγφξσλ,
ζπκβνιαηνγξάθσλ, λφκηκα δηνξηζκέλσλ δηθνιάβσλ θαη άκηζζσλ δηθαζηηθψλ
επηκειεηψλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη ζην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ φπνπ είλαη
δηνξηζκέλνη.
2. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα γηαηξψλ, νδνληνγηαηξψλ,
θηεληάηξσλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ δηπισκαηνχρσλ αλσηάησλ θαη αλσηέξσλ
ζρνιψλ θαη λφκηκα δηνξηζκέλσλ κεζηηψλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη ζην δηθαζηήξην
ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο.
3. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα δηαηηεηψλ θαη δηαηηεηψλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη ζην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ φπνπ έρεη
δηεμαρζεί ε δηαηηεζία ή ε δηαηηεηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε.
4. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα εθηειεζηψλ δηαζήθεο θαη
εθθαζαξηζηψλ θιεξνλνκίαο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη ζην δηθαζηήξην ηεο
θιεξνλνκίαο.

5. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα ησλ καξηχξσλ πνπ
εμεηάζζεθαλ θαη ησλ δηεξκελέσλ πνπ δηνξίζζεθαλ απφ δηθαζηήξηα ή δηαηηεηέο
ππάγνληαη θαη ζην εηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ απφ ην νπνίν
εμεηάζζεθαλ ή δηνξίζηεθαλ ή ζην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ε δηαηηεηηθή απφθαζε.
6. Γηαθνξέο γηα ηηο ακνηβέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα έμνδα ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ
πνπ δηνξίζζεθαλ απφ δηθαζηήξηα ή απφ δηαηηεηέο ππάγνληαη θαη ζην εηξελνδηθείν ή
ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ην νπνίν ηνπο δηφξηζε ή ζην
νπνίν θαηέζεζαλ ηε δηαηηεηηθή απφθαζε.
Άπθπο 679. 1. Kαηά ηελ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ εηξελνδηθείσλ.
2. O εηξελνδίθεο, κε αίηεζε ηνπ ελαγνκέλνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ πξψηε
ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, έρεη δηθαίσκα λα παξαπέκςεη ηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο
ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, αλ είλαη εθθξεκήο ζην δηθαζηήξην
απηφ αγσγή ηνπ ελαγνκέλνπ θαηά ηνπ ελάγνληνο γηα απαίηεζε απφ εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 677 θαη απηή επηδέρεηαη ζπκςεθηζκφ κε εθείλε πνπ
παξαπέκπεηαη.
Άπθπο 680. Tν δηθφγξαθν ηεο αγσγήο ή ε έθζεζε πξέπεη λα πεξηέρεη εθηφο απφ φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 216, θαη πίλαθα πνπ αλαγξάθεη ιεπηνκεξψο ηηο δεηνχκελεο
ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο θαη έμνδα. Kάζε εξγαζία ή πξάμε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
ρσξηζηά θαη απέλαληί ηεο ηδηαηηέξσο ε ακνηβή ή ε απνδεκίσζε θαη ηα έμνδα πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί, θαη κεηά ηελ απαξίζκεζή ηνπο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην
άζξνηζκα ησλ ακνηβψλ ή ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ. Aλ θάπνην
πνζφ έρεη πξνθαηαβιεζεί, απηφ πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη θάησ απφ ην άζξνηζκα, λα
αθαηξείηαη θαη λα ζεκεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ νπνίνπ ε πιεξσκή επηδηψθεηαη
κε ηελ αγσγή.

Kαθόκοντα προσ τον Iατρικό Σύλλογο
Άπθπο 46. 1. O γηαηξφο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη πξφζπκα θαη απξνθάζηζηα φια
ηα επηβεβιεκέλα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Iαηξηθφ χιινγν, ηνπ
νπνίνπ είλαη κέινο.
2. Eηδηθφηεξα, ν γηαηξφο νθείιεη λα εγγξάθεηαη κέινο ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε, λα πξνζέξρεηαη
αλειιηπψο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη λα ζπκβάιεη κε ηηο γλψζεηο θαη ην δήιν ηνπ
ζηελ πξναγσγή θαη νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ, λα αλαιακβάλεη θαη λα
εθηειεί ελφξθσο θαη επζπλείδεηα θάζε ππεξεζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, λα εθπιεξψλεη
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηαθηηθά θαη έγθαηξα, λα κεηέρεη ζηηο ςεθνθνξίεο
γηα ηελ εθινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλσλ δηνίθεζεο, λα ηνλ
βνεζά φηαλ θαιείηαη θαη λα πξνζέξρεηαη ζε θάζε πεξίζηαζε θαη λα ππαθνχεη ζηηο
απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ πνπ ιακβάλνληαη λφκηκα θαη είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην
ζχλνιν.
Kάζε παξάιεηςε ή παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηαηξνχ πξνο ηνλ Iαηξηθφ
χιινγν θαζψο θαη θάζε απείζεηα πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ επηζχξεη βαξηέο
πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ ππεπζχλνπ γηαηξνχ.
Άπθπο 47. H ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γενληνινγηθνχ Kαλνληζκνχ επαθίεηαη ζηελ
επηζηεκνληθή αμηνπξέπεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε ησλ γηαηξψλ θαζψο θαη
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ.
Kάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά.

Tα δικαιώματα του νοςοκομειακού αςθενούσ
Άπθπο 47 N. 2071/1992. 1. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα πξνζεγγίζεσο ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηηο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηε θχζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ.
2. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζ' απηφλ κε ηνλ νθεηιφκελν
ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηά ηνπ. Aπηή ε θξνληίδα πεξηιακβάλεη φρη κφλν
ηελ ελ γέλεη άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο λνζειεπηηθήο, αιιά θαη ηηο παξαταηξηθέο
ππεξεζίεο, ηελ θαηάιιειε δηακνλή, ηελ θαηάιιειε κεηαρείξηζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή θαη ηερληθή εμππεξέηεζε.
3. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγθαηαηεζεί ή λα αξλεζεί θάζε δηαγλσζηηθή ή
ζεξαπεπηηθή πξάμε πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ζε απηφλ. ε πεξίπησζε αζζελνχο
κε κεξηθή ή πιήξε δηαλνεηηθή αληθαλφηεηα, ε άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη
απφ ην πξφζσπν πνπ θαηά λφκν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
4. O αζζελήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη λα πιεξνθνξεζεί φηη αθνξά ζηελ θαηάζηαζή
ηνπ. Tν ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο είλαη θαζνξηζηηθφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα
θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνληαη. H πιεξνθφξεζε ηνπ αζζελνχο πξέπεη
λα ηνπ επηηξέπεη λα ζρεκαηίζεη πιήξε εηθφλα ησλ ηαηξηθψλ θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο θαηαζηάζεψο ηνπ θαη ιακβάλεη απνθάζεηο ν ίδηνο ή λα
κεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνδηθάζνπλ ηε κεηέπεηηα δσή
ηνπ.
5. O αζζελήο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 έρεη ην
δηθαίσκα λα πιεξνθνξεζεί, πιήξσο θαη εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ή λα πξνθχςνπλ εμ αθνξκήο εθαξκνγήο ζε απηφλ
αζπλεζψλ ή πεηξακαηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ. H εθαξκνγή
ησλ πξάμεσλ απηψλ ζηνλ αζζελή ιακβάλεη ρψξα κφλν χζηεξα απφ ζπγθεθξηκέλε

ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδίνπ. H ζπγθαηάζεζε απηή κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηνλ αζζελή
αλά πάζα ζηηγκή. O αζζελήο πξέπεη λα αηζζάλεηαη ηειείσο ειεχζεξνο ζηελ απφθαζή
ηνπ, λα δερζεί ή λα απνξξίςεη θάζε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ή ηελ
εθπαίδεπζε. H ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ, είλαη δηθαίσκα ηνπ θαη
κπνξεί λα αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή.
6. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα, ζην κέηξν θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ απηφ
είλαη δπλαηφλ, πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. O απφξξεηνο ραξαρηήξαο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξάθσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηνπ θαθέινπ
ησλ ηαηξηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη επξεκάησλ πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλνο.
7. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλαγλσξίζεσο ζε απηφλ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ.
8. O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα λα παξνπζηάζεη ή λα θαηαζέζεη αξκνδίσο
δηακαξηπξίεο θαη ελζηάζεηο θαη λα ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ έπ' απηψλ ελεξγεηψλ θαη
απνηειεζκάησλ.

Eθνικό Συμβούλιο Iατρικόσ Hθικόσ και Δεοντολογύασ
Άπθπο 61 ηος N. 2071/92. 1. πλίζηαηαη ζην ππνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, ζπκβνχιην κε επσλπκία Eζληθφ πκβνχιην Iαηξηθήο
Hζηθήο θαη Γενληνινγίαο.
2. θνπφο ηνπ Eζληθνχ πκβνπιίνπ Iαηξηθήο Hζηθήο θαη Γενληνινγίαο είλαη:
α) ε ζπκβνιή ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ επί δεηεκάησλ ηαηξηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, ε
γλσκνδφηεζε επί φισλ ησλ αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο,
θαζψο θαη ε γλσκνδφηεζε πξνο άξζε ησλ δηαθσληψλ ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ησλ
ηνπηθψλ επηηξνπψλ ηαηξηθήο εζηθήο, φηαλ απηέο ιεηηνπξγήζνπλ.
β) H δεκηνπξγία " Kέληξνπ Iαηξηθήο Hζηθήο" πνπ ζα εδξεχεη ζηελ Aζήλα θαη ζε
ρψξν λνζνθνκείνπ λ.π.δ.δ. πνπ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.
Tν θέληξν Iαηξηθήο Hζηθήο ζα ζπιιέγεη βηβιηνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία ζε εηδηθή
πξνο ηνχην βηβιηνζήθε πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Θα νξγαλψλεη
εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηα επαγγέικαηα πγείαο θαη
ζε ζπγγελείο επηζηήκεο. Θα εληείλεη ηε ζπλεξγαζία κε παξφκνηα θέληξα θαη
παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρσξψλ ηεο E.O.K., ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπξψπεο θαη
ηεο Παγθφζκηαο Oξγάλσζεο Yγείαο.
3. H ζπγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, απφ επηζηήκνλεο δηαθξηζέληεο ζηνλ ηνκέα
πγείαο, λνκηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη γεληθψο απφ πξφζσπα
αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο. Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη ηα πεξί
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγαλψζεσο ηνπ πκβνπιίνπ απηνχ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
4. Mε απνθάζεηο ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κεηά
γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη
ηνπ Eζληθνχ πκβνπιίνπ Hζηθήο θαη Eπηζηεκψλ Yγείαο ζπληζηψληαη ζηα λνζνθνκεία
λ.π.δ.δ. θαη λ.π.η.δ. θαζψο θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηνπηθέο επηηξνπέο εζηθήο ησλ
επηζηεκψλ πγείαο κε έξγν ηε γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ηαηξηθήο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο ηδησηηθήο
θιηληθήο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηαηξηθήο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο.
5. Oη ηνπηθέο επηηξνπέο ζα είλαη πεληακειείο κε ηξηεηή ζεηεία, ζα απνηεινχληαη δε
απφ επηζηήκνλεο ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, νη νπνίνη έρνπλ αζρνιεζεί κε ην
αληηθείκελν. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
αζθαιίζεσλ, ζα ξπζκηζηεί νπνηαδήπνηε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηε
ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ.
6. Tπρφλ δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Kέληξνπ Iαηξηθήο
Hζηθήο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν ζα
εγθαηαζηαζεί ην θέληξν απηφ.

Kώδικασ Iατρικόσ Δεοντολογύασ
Άπθπο 62. (N. 2071/92) 1. Mε Πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ
Yπνπξγνχ πγείαο πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη κεηά γλψκε ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηεο Eιιεληθήο Oδνληηαηξηθήο Oκνζπνλδίαο
ζπληάζζεηαη θαη εθδίδεηαη ν θψδηθαο Iαηξηθήο Γενληνινγίαο.
2. Mε ηνλ Kψδηθα Iαηξηθήο Γενληνινγίαο θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο δενληνινγίαο, πνπ
πξέπεη λα δηέπνπλ ην ηαηξηθφ θαη νδνληηαηξηθφ ιεηηνχξγεκα, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ιεηηνπξγψλ ηεο πγείαο θαη νη ζρέζεηο απηψλ κε ηνπο αζζελείο.
3. Aπφ ηεο εθδφζεσο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε, πνπ ξπζκίδεη ηα ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο.

Kώδικασ Nοςηλευτικόσ δεοντολογύασ και δεοντολογύασ επιςκεπτών
υγεύασ
Άπθπο 114. (N. 2071/92) 1.Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη κεηά γλψκε ηνπ
K.E..Y. ζπληάζζεηαη θαη εθδίδεηαη θψδηθαο λνζειεπηηθή δενληνινγίαο θαη θψδηθαο
δενληνινγίαο επηζθεπηψλ πγείαο.
2. Oη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ην λνζειεπηηθφ ιεηηνχξγεκα θαη απηφ ησλ
επηζθεπηψλ πγείαο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ, ησλ επηζθεπηψλ πγείαο, νη
ζρέζεηο κε ηνπο αζζελείο, ηνπο γηαηξνχο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε
λνζειεπηηθή ππεξεζία, θαζψο θαη νη επηζθέπηεο πγείαο θαζνξίδνληαη κε ηνλ θψδηθα
λνζειεπηηθήο δενληνινγίαο θαη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο επηζθεπηψλ πγείαο.

III. Ποινικέρ Διαηάξειρ ζςναθείρ με ηην άζκηζη ηηρ ιαηπικήρ
Δπαγγεικαηηθό απόξξεην - Παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκύζεηαο - Ψεπδείο ηαηξηθέο
πηζηνπνηήζεηο - Αλζξωπνθηνλία από ακέιεηα - Σωκαηηθή βιάβε από ακέιεηα - Άξλεζε
γηαηξώλ - Τερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζύλεο, πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο - Πιαζηνγξαθία - Ψεπδήο βεβαίωζε, λόζεπζε θ.ιπ. - Αληηπνίεζε

Eπαγγελματικό απόρρητο
Άπθπο 212 ηος Kϊδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ. (θπξψζεθε κε ην N. 1493/17-7
Aπγνχζηνπ 1950)
1. H δηαδηθαζία αθπξψλεηαη, αλ εμεηαζζνχλ ζηε πξνδηθαζία ή ζηε θχξηα δηαδηθαζία:
α) θιεξηθνί, ζρεηηθά κε φζα έκαζαλ απφ ηελ εμνκνιφγεζε, β) νη ζπλήγνξνη, νη
ηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη ζρεηηθά κε φζα ηνπο εκπηζηεχζεθαλ νη
πειάηεο ηνπο. Oη ζπλήγνξνη θαη νη ηερληθνί ζχκβνπινη θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηε
ζπλείδεζή ηνπο εάλ θαη ζε πνηφ κέηξν πξέπεη λα θαηαζέηνπλ φζα άιια έκαζαλ κε
αθνξκή ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο γ) νη γηαηξνί, νη θαξκαθνπνηνί θαη νη
βνεζνί ηνπο θαζψο θαη νη καίεο, ζρεηηθά κε φζα εκπηζηεπηηθά πιεξνθνξήζεθαλ θαηά
ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, εθηφο φηαλ εηδηθφο λφκνο ηνπο ππνρξεψλεη λα
ηα αλαγγείινπλ ζηελ αξρή θαη δ) νη δεκφζηνη ππάιιεινη, φηαλ πξφθεηηαη γηα
ζηξαηησηηθφ ή δηπισκαηηθφ κπζηηθφ ή κπζηηθφ πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ
Kξάηνπο, εθηφο αλ ν αξκφδηνο ππνπξγφο, κε αίηεζε ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ή θάπνηνπ
απφ ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο, ηνπο εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά.
2. H απαγφξεπζε ηεο παξ. 1 ζηηο πεξηπηψζεηο α', β', θαη γ' ηζρχεη αθφκα θαη αλ ηα
πξφζσπα ζηα νπνία αλαθέξεηαη απαιιάρζεθαλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζνπλ ην
επαγγεικαηηθφ απφξξεην, απφ κέξνπο εθείλνπ πνπ ηνπο ην εκπηζηεχζεθε.
3. Όινη νη παξαπάλσ κάξηπξεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δειψζνπλ ελφξθσο ζε απηφλ
πνπ εμεηάδεη φηη, αλ θαηέζεηαλ ζα παξαβίαδαλ ηα απφξξεηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ
παξ. 1. Φεπδήο δήισζε ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ ν πνηληθφο θψδηθαο πξνβιέπεη
γηα ηελ ςεπδνξθία.

Παραβύαςη επαγγελματικόσ εχεμύθειασ
Άπθπο 371 Ποινικοω Kϊδικα. 1. Kιεξηθνί, δηθεγφξνη θαη θάζε είδνπο λνκηθνί
παξαζηάηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, καίεο, λνζνθφκνη, θαξκαθνπνηνί θαη άιινη,
ζηνπο νπνίνπο θάπνηνη εκπηζηεχνληαη ζπλήζσο, ιφγσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο ηδησηηθά απφξξεηα, θαζψο θαη βνεζνί ησλ πξνζψπσλ απηψλ,
ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο, άλ θαλεξψζνπλ
ηδησηηθά απφξξεηα πνπ ηνπο ηα εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ έκαζαλ ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο
ηνπο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο.
2. Όκνηα ηηκσξείηαη φπνηνο, κεηά ην ζάλαην ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1, θαη απφ
απηήλ ηελ αηηία γίλεηαη θάηνρνο εγγξάθσλ ή ζεκεηψζεσλ ηνπ λεθξνχ ζρεηηθψλ κε
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, θαη απφ απηά θαλεξψλεη
ηδησηηθά απφξξεηα.
3. H πνηληθή δίσμε γίλεηαη κφλν κε έγθιεζε.
4. H πξάμε δελ είλαη άδηθε θαη κέλεη αηηκψξεηε, αλ ν ππαίηηνο απέβιεπε ζηελ
εθπιήξσζε θαζήθνληφοηνπ ή ζηε δηαθχιαμε έλλνκνπ ή γηα άιιν ιφγν
δηθαηνινγεκέλνπ νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο δεκφζηνπ ή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ, ην
νπνίν δελ κπνξνχζε λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά.

Ψευδεύσ ιατρικϋσ πιςτοποιόςεισ
Άπθπο 221 ηος Ποινικοω Kϊδικα πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ
N.1941/1991

1. Γηαηξνί, νδνληνγηαηξνί, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, ρεκηθνί θαη καίεο πνπ ελ
γλψζεη εθδίδνπλ ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ πίζηε ζε
δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζε κηα
αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή πνπ κπνξνχλ λα δεκηψζνπλ έλλνκα θαη νπζηψδε
ζπκθέξνληα άιινπ πξνζψπνπ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή. "Aλ νη ςεπδείο απηέο πηζηνπνηήζεηο πξννξίδνληαη γηα δηθαζηηθή
ρξήζε, απηνί πνπ ηηο εθδίδνπλ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη
ρξεκαηηθή πνηλή, κε ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ θαη ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 63 άξηζκ. 1, σο θαη κε απαγφξεπζε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα κήλα κέρξη έμη κήλεο"
*** Tν ηειεπηαίν εληφο " " εδάθην ηεο παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6
ηνπ N. 1941/1991 ΦEK A' 41.
2. Mε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ηηκσξείηαη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ςεπδή
πηζηνπνίεζε γηα λα εμαπαηήζεη δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, ή λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Aλ έγηλε δηθαζηηθή ρξήζε ηεο
αλσηέξσ ςεπδνχο πηζηνπνίεζεο ν δηάδηθνο πνπ έθαλε ηε ρξήζε ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.

Aνθρωποκτονύα από αμϋλεια
Άπθπο 302 Ποινικοω Kϊδικα (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 15 N.1419/1984)
1. Όπνηνο επηθέξεη απφ ακέιεηα ην ζάλαην άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.
2. Aλ ην ζχκα ηεο πξάμεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη
νηθείνο ηνπ ππαηηίνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ ππαίηην απφ θάζε πνηλή,
αλ πεηζζεί φηη ιφγσ ηεο ςπρηθήο νδχλεο πνπ ππέζηε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ
δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε πνηλή.

Σωματικό βλϊβη από αμϋλεια
Άπθπο 314 Ποινικοω Kϊδικα (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ N.
1419/1984)
1. Όπνηνο απφ ακέιεηα πξνθαιεί ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο άιινπ
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. Aλ ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε
είλαη εληειψο ειαθξά, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή.
2. H δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 302 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πξάμε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη
πάληνηε έγθιεζε θαη δελ εθαξκφδεηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ
ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.

Άρνηςη γιατρών
Άπθπο 441 Ποινικοω Kϊδικα. Γηαηξνί θαη καίεο, πνπ ρσξίο δηθαηνινγεκέλν θψιπκα
αξλνχληαη ηελ επηηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπο ή πνπ αλαθνξηθά κε απηήλ γίλνληαη ππαίηηνη
νπνηαζδήπνηε ακέιεηαο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άιινλ
ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν ή κε θξάηεζε κέρξη ηξηψλ κελψλ αλ ε πξάμε δελ
ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ άιιε δηάηαμε.

Tεχνητό διακοπό τησ εγκυμοςύνησ, προςταςύα τησ υγεύασ τησ
γυναύκασ και ϊλλεσ διατϊξεισ
(Άρθρα του N.1609/86 ΦEK A/86)
Άπθπο 1. α. H κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαη ηελ
εμαζθάιηζε πεξίζαιςεο ζε νξγαλσκέλεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαηά ηελ ηερληθή
δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο.
2. Mε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ θαη ησλ άιισλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγψλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα, πνπ
αθνξνχλ:
α) ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ απφθηεζε επηζπκεηψλ παηδηψλ θαη ηελ απνθπγή
αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο κε επηζηεκνληθψο θαηάιιεια κέζα θαζψο θαη γηα ηηο
ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο.
β) ηελ πεξίζαιςε ηεο γπλαίθαο ζε νξγαλσκέλεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο, ηηο
πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απηψλ, ην ρξφλν απνρήο ηεο γπλαίθαο απφ
ηελ εξγαζία θαη φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο
ηεο θαη
γ) ηνλ ηξφπν ηεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 304 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα.
3. Oη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη κε φζα
εηδηθφηεξα νξηζζνχλ απφ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.
Άπθπο 2. Oη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
4. Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ελεξγείηαη κε ηε
ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ απφ γηαηξφ καηεπηήξα-γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή
αλαηζζεζηνιφγνπ ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Γελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δψδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο
β) Έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ελδείμεηο
ζνβαξήο αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ
θαη ε εγθπκνζχλε δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο.
γ) Yπάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθχνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο θαη
δηαξθνχο βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή
απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ γηαηξνχ
δ)H εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή
θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί
δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο.
5. Aλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελφο απφ ηνπο γνλείο ή
απηνχ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηεο αλήιηθεο.
Άπθπο 3. O ηίηινο θαη νη παξάγξαθνη 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 304 ηνπ Π.K.
ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο:
"Tερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο
1. Όπνηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε.
2. α) Όπνηνο κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο
ή πξνκεζεχεη ζε απηή κέζα γηα ηε δηαθνπή ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ

έμη κελψλ θαη αλ ελεξγεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
β) Aλ απφ ηελ πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο πξνθιεζεί βαξεηά πάζεζε ηνπ
ζψκαηνο ή ηεο δηαλνίαο ηεο εγθχνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη
λα πξνθιήζεθε ν ζάλαηφο ηεο επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε.
3. Έγθπνο πνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή επηηξέπεη ζε άιιν λα ηε
δηαθφςεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο".
Άπθπο 4. ηνλ Πνηληθφ Kψδηθα πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν άξζξν κε αξηζκφ 304 A.
Άπθπο 304A. σκαηηθή βιάβε εκβξχνπ ή λενγλνχ.
Όπνηνο επελεξγεί παξάλνκα ζηελ έγθπν κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί βαξηά βιάβε
ζην έκβξπν ή λα εκθαλίζεη ην λενγλφ βαξηά πάζεζε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο δηάλνηαο
ηηκσξείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310"
Άπθπο 5. Tν άξζξν 305 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Γηαθήκηζε κέζσλ ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο.
1. Όπνηνο δεκφζηα ή κε ηελ θπθινθνξία εγγξάθσλ, εηθφλσλ ή παξαζηάζεσλ
αλαγγέιιεη ή δηαθεκίδεη, έζησ θαη ζπγθαιπκκέλα, θάξκαθα ή άιια αληηθείκελα ή
ηξφπνπο σο θαηάιιεινπο λα πξνθαιέζνπλ ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο ή
πξνζθέξεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ππεξεζίεο δηθέο ηνπ ή άιινπ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ
ππνβνήζεζε δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν έηε.
2. Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ελεκέξσζε ή ε πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ζρεηηθά κε ηελ
ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ γίλεηαη απφ ηα θέληξα νηθνγελεηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηαηξψλ ή πξνζψπσλ πνπ λφκηκα
δηαθηλνχλ κέζα ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο θαη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε
εηδηθά ηαηξηθά ή θαξκαθεπηηθά πεξηνδηθά".

Πλαςτογραφύα
Άπθπο 216 Ποινικοω Κϊδικα. 1. Όπνηνο θαηαξηίδεη πιαζηφ ή λνζεχεη έγγξαθν κε
ζθνπφ λα παξαπιαλήζεη κε ηε ρξήζε ηνπ άιινλ ζρεηηθά κε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. H ρξήζε
ηνπ εγγξάθνπ απφ απηφλ ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε.
2. Mε ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ελ γλψζεη
ρξεζηκνπνηεί πιαζηφ ή λνζεπκέλν έγγξαθν.
3. Aλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ (παξάγξαθνη 1-2) ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη
άιινλ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
(ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ Π.K. πξνζηίζεληαη κε ην N.
2408/1996 νη αθφινπζεο ιέμεηο:
"εάλ ην φθεινο ή ε βιάβε ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εηθνζη πέλεηε εθαηνκκπξίσλ
(25.000.000) δξαρκψλ").

Ψευδόσ βεβαύωςη, νόθευςη κ.λπ.
Άπθπο 242 Ποινικοω Kϊδικα. 1. Yπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε
έθδνζε ή ε ζχληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηψλεη κε

πξφζεζε ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο,ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
2. Mε ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο κε πξφζεζε λνζεχεη,
θαηαζηξέθεη, βιάπεηη ή ππεμάγεη έγγξαθν πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθαλ ή ηνπ είλαη
πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
3. Aλ φκσο ν ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είρε ζθνπφ
λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ αζέκηην φθεινο ή λα βιάςεη παξάλνκα
άιινλ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε.
4. Mε ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη φπνηνο ελ γλψζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην έγγξαθν
πνπ είλαη πιαζηφ ή λνζεπκέλν ή έρεη ππεμαρζεί.
(ην ηέινο ηεο παηαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα πξνζηίζεληαη κε
ην N. 2408/1996 νη αθφινπζεο ιέμεηο:
"εάλ ην φθεινο ή ε βιάβε ππεβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εηθνζηπέληε εθαηνκκπξίσλ
(25.000.000) δξαρκψλ.")

Aντιπούηςη
Άπθπο 175 Ποινικοω Kϊδικα. 1. Όπνηνο κε πξφζεζε αληηπνηείηαη ηελ άζθεζε
θάπνηαο δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ππεξεζίαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη
ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή.

IV. Ιαηπικοί Σωλλογοι
Θέκαηα νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο - Δπνπηεία Υπνπξγνύ - Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα Ιαηξηθνί θαη Οδνληηαηξηθνί Σύιινγνη

B.Γ. 11 OKTΧBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225)
"ρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Iαηξηθψλ
πιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ A.N. 1565/1939".
(εκείσζε I..A.: Aπηφ ην B.Γ. θαηαξγήζεθε ζε φηη αθνξά ηνπο Oδνληηαηξηθνχο
πιιφγνπο θαη ηνλ Παλειιήλην Oδνληηαηξηθφ χιινγν απφ ην άξζξν 85 ηνπ
N.1026/1980.)
Έρνληαο ππφςε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ππ' αξηζ. 1843/51 A.N. πνπ θπξψζεθε
απφ ηνλ Nφκν 2049/52, ηελ γλσκάηεπζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 11024/18-3-57
αλαθνξά ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππ' αξηζκ. 531/57 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ
Eπηθξαηείαο.
Mε πξφηαζε ηνπ Yθππνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, απνθαζίζακε θαη δηαηάζζνπκε:

Θϋματα οργϊνωςησ και λειτουργύασ
Άπθπο 1. Oη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη επφκελα κέρξη θαη ην άξζξν 109 ηνπ A.N.
1565/39 "Πεξί Kψδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο" ζρεηηθά κε ηνπο
ηαηξηθνχο πιιφγνπο θαη ηα πεηζαξρηθά πκβνχιηα ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη
θαη θσδηθνπνηνχληαη ελψ ε αξίζκεζή ηνπο κεηαβάιιεηαη σο εμήο:
Άπθπο 2. 1) Oη γηαηξνί ζηελ πεξηθέξεηα θάζε Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ, νη νπνίνη
αζθνχλ λφκηκα ην επάγγεικα ηνπο απνηεινχλ ηαηξηθφ ζχιινγν.
2) Oη ηαηξηθνί ζχιινγνη είλαη Nνκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη εδξεχνπλ
ζηελ έδξα ηνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ.
3) Kάζε ηαηξηθφο ζχιινγνο ιακβάλεη ηελ επσλπκία ηεο πφιεσο φπνπ έρεη ηελ έδξα
ηνπ ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν. Πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Nνκφ
παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηελ πφιε φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν χιινγνο. ηε
ζθξαγίδα ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ εκθαλίδεηαη θχθινο κε ηελ επσλπκία θαζελφο, θαη
ζηε κέζε ην εζλφζεκν.
4) Tν Γ.. ηνπ I.. κπνξεί λα νξίζεη αληηπξνζσπείεο ηνπ θαηά ηκήκαηα, ησλ νπνίσλ
ηελ πεξηθέξεηα, ηε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ην έξγν θαζνξίδεη κε απφθαζε ηνπ, πνπ
εγθξίλεηαη απφ ηνλ Π.I.. θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. Oη
απνθάζεηο απηέο δεκνζηεχνληαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.
5) Oη ηαηξηθνί χιινγνη πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ
δηαιχνληαη, ελψ ε πεξηνπζία, ηα κεηξψα θαη ηα αξρεία ηνπο πεξηέξρνληαη ζηνλ I..
ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ πγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ, εθηφο απφ ηνπο Iαηξηθνχο πιιφγνπο,
ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ δελ είλαη θαηψηεξνο ησλ ηξηάληα κειψλ. Tα κέιε
ησλ δηαιπκέλσλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ζεσξνχληαη κέιε ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ηεο
πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ. 6) Mε δηάηαγκα κπνξνχλ λα
ζπζηαζνχλ θαη άιινη Iαηξηθνί χιινγνη ησλ νπνίσλ ε έδξα θαη ε πξνζσλπκία φπσο
θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε ην ίδην Γηάηαγκα. Eπίζεο κε δηάηαγκα
είλαη δπλαηφλ λα ππαρζεί πεξηθέξεηα θάπνηνπ πιιφγνπ ζε άιιν χιινγν, εθφζνλ νη
ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ή άιινη ιφγνη ην δηθαηνινγνχλ.
Άπθπο 3. 1) Mέιε ηνπ I.. είλαη ππνρξεσηηθά φζνη γηαηξνί έρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηθέξεηα απηνχ θαη αζθνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην
ηαηξηθφ επάγγεικα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ A.N. 1565/39.

2) Mφληκνη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη γηαηξνί ηεο Kξαηηθήο Γηνηθήζεσο
ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη απφ ην Nφκν ε ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο,
κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, δελ κπνξνχλ φκσο λα
εθιέγνληαη κέιε ηεο Γηνηθήζεσο ή ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ.
3) Kαλείο γηαηξφο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο δχν Iαηξηθψλ πιιφγσλ.
(Aθνινπζεί ην άξζξν 145 ηνπ N.2071/92ΦEK A/123, πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ
άξζξν 3).
Άπθπο 145 (Ν. 2071/92). Γηαηξνί πνπ αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζηελ πεξηνρή
ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη ζρέζε εξγαζίαο ή θαηέρνπλ ζέζε πνπ
απαηηείηαη πηπρίν ηαηξηθήο, είλαη ππνρξεσκέλνη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ κφλν ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ. H
κε ζπκκφξθσζή ηνπο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 5 (Ν. 2430/96). Οη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ.
εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηαηξηθφ ή Οδνληηαηξηθφ χιινγν πνπ εδξεχεη ζηνλ
ηφπν άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη ζηα δηνηθεηηθά θαη πεηζαξρηθά φξγαλα απηψλ θαζψο επίζεο θαη ζηα
δηνηθεηηθά θαη πεηζαξρηθά φξγαλα ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηεο
Διιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο.
2. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1996.
Άπθπο 4. Aιινδαπνί πνπ δηθαηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα αζθνχλ ηελ
ηαηξηθή ζηελ Eιιάδα, απνηεινχλ ππνρξεσηηθά κέιε ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ
θαη έρνπλ ηηο ίδηεο κε ηα ινηπά κέιε ππνρξεψζεηο, δελ έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα νχηε
ηνπ εθιέγεηλ, νχηε ηνπ εθιέγεζζαη. Tν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη έρνπλ νη
νκνγελείο, κέιε ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ.
Άπθπο 5. 1) O ηαηξηθφο χιινγνο ηεξεί κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ, αθξηβέο αληίγξαθν
ηνπ νπνίνπ ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ηνλ Π.I.., ελψ
επίζεο ππνρξεψλεηαη λα γλσζηνπνηήζεη ακέζσο ηηο επεξρφκελεο εθάζηνηε κεηαβνιέο.
H κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ κεηξψνπ ην νπνίν έρεη ζχκθσλα κε ηελ επφκελε
παξάγξαθν αλαζπληαρζεί θαη ακέζσο ησλ επεξρνκέλσλ κεηαβνιψλ, ζεσξείηαη
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη
ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2) Oη I.. είλαη ππνρξεσκέλνη κέζα ζε έλα εμάκελν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο,
λα αλαζπληάμνπλ ην κεηξψν ηνπο θαη λα ππνβάινπλ αληίγξαθν ηνπ λένπ κεηξψνπ
ζηνλ Π.I.. θαη ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν ζην νπνίν ππάγνληαη φινη νη θαηά ην άξζξν 3
ηνπ παξφληνο γηαηξνί.
3) ην κεηξψν ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ εγγξάθεηαη ν γηαηξφο εθφζνλ ππνβάιιεη ηελ
αίηεζή εγγξαθήο ηνπ κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αδείαο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ A.N. 1565/39.Πξηλ απφ ηελ
εγγξαθή ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν απαγνξεχεηαη ε άζθεζε απφ ηνλ γηαηξφ ηνπ
επαγγέικαηνο απηνχ.
Άπθπο 6. H αίηεζε εγγξαθήο, ζηελ νπνία απαξαίηεηα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εγθαηαζηάζεσο ηνπ γηαηξνχ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο Iαηξηθήο ρνιήο θαη απφ
άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Eιιάδα, θαζψο θαη απφ ππεχζπλε

δήισζή φηη δελ ππάγεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 5, 6, θαη 7 ηνπ
A.N. 1565/39 θαη βεβαίσζε ηνπ TAY φηη έρεη θαηαβιεζεί ην δηθαίσκα εγγξαθήο
ηνπ ζε απηφ.
Άπθπο 7. 1) O γηαηξφο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ
ππνρξεψλεηαη θάζε έηνο θαη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ , λα ππνβάιεη ζην χιινγν
ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο δήισζε ε νπνία λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: α) ην φλνκα,
επψλπκν, φλνκα παηέξα, φλνκα κεηέξαο, ηφπν γελλήζεσο, ηζαγέλεηα, δηεχζπλζε
θαηνηθίαο θαη ηαηξείνπ, θαη ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα ηελ νπνία αζθεί λφκηκα.
β) βεβαίσζε φηη αζθεί πξάγκαηη ην ιεηηνχξγεκα ηνπ γηαηξνχ θαη δηαηεξεί ηαηξείν ή
Kιηληθή, δηθφ ηνπ ή απφ θνηλνχ κε άιινλ γηαηξφ, ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ην
νλνκαηεπψλπκν, θαζψο θαη αλ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν κε πάγηα αληηκηζζία ή θαη' απνθνπή ή κε επηζθέςεηο, θαη ππνρξεψλεηαη λα
δειψλεη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηε
δηεχζπλζε απηνχ θαη ην πνζφ ηεο αληηκηζζίαο ή ηεο ακνηβήο θαη' επίζθεςε θαζψο
επίζεο εάλ ιακβάλεη θάπνηα ζχληαμε θαη ην πνζφ ηεο.
γ) (H παξ. απηή ιείπεη ζην θείκελν ηνπ Φ.E.K.).
δ) Bεβαίσζε φηη ν δειψλ δελ ππάγεηαη ζε θάπνην απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα
5,6,7 ηνπ A.N.1565/39 ή ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα.
2) H δήισζε είλαη απαξάδεθηε εθφζνλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ απιφ αληίγξαθν ηεο
απνδείμεσο πεξί θαηαβνιήο ηεο νθεηιφκελεο ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν πξψηεο δφζεο ηεο
εηήζηαο εηζθνξάο.
3) Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε Iαηξηθνχ πιιφγνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο
ππνκλήζεηο/εηδνπνηήζεηο ηνπ πιιφγνπ δελ ππέβαιιαλ ηελ δήισζή ηνπο ζχκθσλα κε
ην λφκν.
Άπθπο 8. H δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ επηζπλάπηεηαη ζην θαηά ην άξζξν 5
ηνπ παξφληνο κεηξψν ηνπ πιιφγνπ θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ ηεξνχκελν θάθειν γηα
θάζε γηαηξφ κέινο ηνπ πιιφγνπ.
Άπθπο 9. 1) ε φπνηνλ ππνβάιιεη εκπξφζεζκα πιήξε δήισζε, ρνξεγείηαη δειηίν
ηαπηφηεηαο γηαηξνχ, πνπ ηζρχεη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ,
θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ κπνξεί λα ηνλ εμππεξεηεί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
ιεηηνπξγήκαηνο. Tν Γειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα ηνπ
ζπιιφγνπ θαη ηνλ θάηνρν θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ. H ηζρχο ηνπ
αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν.
2) ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ Γειηίνπ ην Γ.. ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ
κπνξεί λα επηηξέςεη ηε ρνξήγεζε λένπ δειηίνπ πνπ ηζρχεη κέρξη ην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε.
3) H κε εκπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσο πνπ λα πιεξεί φινπο ηνπ φξνπο ηνπ άξζξνπ
7 θαζψο θαη ε ππνβνιή αλεηιηθξηλνχο δειψζεσο απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα
πνπ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 10. Tν Γ.. θάζε πιιφγνπ ππνρξεψλεηαη λα δηαγξάςεη ηνπο γηαηξνχο νη
νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο παξαηηνχληαη , κεηαηίζεληαη ή αιιάδνπλ θαηνηθία,
πεζαίλνπλ, ιακβάλνπλ ζχληαμε γήξαηνο ή πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο απφ ην TAY,
φπσο θαη απηνχο ζηνπο νπνίνπο έρεη ηειεζίδηθα επηβιεζεί ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο
παχζεο θαη φζνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρνπλ απνβάιεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γηαηξνχ,
ελψ πξνθαιεί ηαπηφρξνλα, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, θαη ηελ πξάμε ηνπ

Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξνλνίαο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο. Oη εηζαγγειείο ησλ
Γηθαζηεξίσλ θαη νη Λεμίαξρνη, φπσο θαη ην TAY ππνρξεψλνληαη λα ζηείινπλ ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνλ νηθείν χιινγν αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ θαηά ησλ γηαηξψλ, ησλ ιεμηαξρηθψλ ηνπο πξάμεσλ, θαζψο θαη ηεο
ζπληαμηνδνηήζεψο ηνπο νιηθήο ή κεξηθήο.
2) Όζνη απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ I.., ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε
πεξηζζφηεξν απφ έλα ηξίκελν νθείινπλ λα ην δειψζνπλ εγγξάθσο, γλσζηνπνηψληαο
ζπγρξφλσο θαη ην ρξφλν απνπζίαο, ηνλ ηφπν θαη ηε λέα δηεχζπλζή ηνπο.
Όζνη απνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ηε γλσζηή ζηνλ I..
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο, ρσξίο λα ην γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ νηθείν I.. ή
ρσξίο λα έρνπλ αλαλεψζεη ηελ ηζρχ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ζεσξείηαη φηη έρνπλ
δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ηνπ πιιφγνπ.
Άπθπο 11. 1. θνπφο ησλ I.. είλαη ε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηζηεκνληθήο
θαη εζηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο λα εμππεξεηήζεη κε πξνζπκία θαη
απηαπάξλεζε ηε δεκφζηα πγηεηλή θαη ηνπο αξξψζηνπο, θαζψο θαη ε ελαξκφληζε ησλ
εζηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ιανχ θαη ηνπ Kξάηνπο. 2) O ζθνπφο
απηφο επηδηψθεηαη ηδίσο: 1) Mε ηε κέξηκλα γηα ηελ αξηηφηεξε επηζηεκνληθή κφξθσζε
ησλ γηαηξψλ 2) Mε ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ κειψλ θαη ηελ άζθεζε
πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ζε φζνπο ηπρφλ παξεθηξέπνληαη 3) Mε ηε δεκηνπξγία θνηλνχ
ζπλαδειθηθνχ πλεχκαηνο θαη νκαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ γηαηξψλ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αξξψζησλ θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. 4) Mε ηελ επνπηεία γηα ηελ
πηζηή ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηα θαζήθνληα θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ γηαηξψλ. 5) Mε ηε κειέηε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο,
ηε παξαθνινχζεζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ βειηίσζή ηνπο θαη ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ, εηζεγήζεσλ θαη γλσκψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
θαη ηελ πεξαηηέξσ ηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ απηψλ θαη γεληθά ηεο πγεηνλνκηθήο
λνκνζεζίαο. 6) Mε ηε ζχλαςε πιινγηθψλ πκβάζεσλ κε Oξγαληζκνχο ή σκαηεία
θ.ι.π. έλαληη ησλ νπνίσλ ππάξρεη δέζκεπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γηαηξψλ γηα ηελ
παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Oη απνθάζεηο ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ είλαη
ππνρξεσηηθέο γηα ηα κέιε ηνπο, θαη θάζε παξάβαζε ηνπο απνηειεί πεηζαξρηθφ
παξάπησκα.
Άπθπο 12. Oη Ηαηξηθνί χιινγνη αιιεινγξαθνχλ απ' επζείαο κε φιεο ηηο ηνπηθέο
αξρέο θαη ηνπο ηδηψηεο. Mε ηηο θεληξηθέο φκσο αξρέο επηθνηλσλνχλ γηα δεηήκαηα
γεληθήο θχζεσο κφλν κέζσ ηνπ Π.I... Tα έγγξαθα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν
θαη ηνλ Γξακκαηέα, ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδα ηνπ I.. θαη θαηαρσξνχληαη ζε
πξσηφθνιιν ηνπ πιιφγνπ.
Άπθπο 13. 1) Oη Ηαηξηθνί χιινγνη νθείινπλ λα βνεζνχλ ηηο Γεκφζηεο Aξρέο ζε θάζε
δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη ηε δεκφζηα πγεία θαη ην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη λα παξέρνπλ
ζρεηηθά θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία. 2) Oη Γεκφζηεο Aξρέο παξέρνπλ ζηνπο ηαηξηθνχο
ζπιιφγνπο θάζε δπλαηή ελίζρπζε θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηψλ.
Άπθπο 14. Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ είλαη ε πλέιεπζε θαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

Άπθπο 15. ηε πλέιεπζε ηνπ I.. αλήθεη 1) H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαζψο
θαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπο 2) H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ 3) H εθινγή ηεο ηνπ άξζξνπ 30 Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο, ή ςήθηζε απφ
ην Γ.. ηνπ ππνβαιιφκελνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ν
έιεγρνο ηεο δηαρεηξίζεσο θαη ε έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ. 4) H απφθαζε γηα θάζε
δήηεκα πνπ αλάγεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ζε απηήλ ην
Γ.. ή ην δεηά εγγξάθσο ν λφκηκνο αξηζκφο κειψλ 5) H έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε
ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο θαη ηνπ Γ.. Tνλ θαλνληζκφ
απηφ θαηαξηίδεη ην Γ.. θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηε ζπλέιεπζε κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.
Άπθπο 16. H ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηε ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη έθηαθηα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή έγγξαθε
αίηεζε κειψλ ηνπ πιιφγνπ πνπ αλαγξάθεη ην ιφγν ηεο ζχγθιεζεο θαηά ηελ
παξαθάησ αλαινγία. ε ζπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ α) κέρξη 100 κέιε ην κηζφ ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ζπλ έλα, β) απφ κέιε 101-500 ην 1/3. γ) απφ κέιε 501-1000 ην
1/4 θαη δ) απφ κέιε 1001 θαη άλσ ην 1/8. H εγγξάθνο απηή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ
Πξφεδξν, ν νπνίνο ππνρξεψλεηαη λα θαιέζεη ηε πλέιεπζε κέζα ζε έλα κήλα απφ
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Oη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλνη.
Oθείινπλ λα παξίζηαληαη θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία
ηνπο απφ απηήλ απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Άπθπο 17. 1.Tα κέιε ηνπ I.. θαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν είηε κε πξνζσπηθέο
αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πνπ αλαγξάθνπλ θαηά ζεηξά θαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα
ζπδεηεζνχλ, είηε κε γεληθή πξφζθιεζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία ή δχν εκεξήζηεο
ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ηνηρνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ πιιφγνπ ηνπιάρηζηνλ
δεθαπέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο 2) ηελ
πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξηάζεσο θαζψο θαη ηα ζέκαηα
πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. 3) Tα κέιε πνπ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλεδξίαζε
ππνγξάθνπλ ζε ηδηαίηεξν θαηάινγν, πνπ ηεξείηαη ζε θάζε ζπλεδξίαζε θαη ρξεζηκεχεη
γηα λα βεβαηψλεη ηελ απαξηία, ή ζε εηδηθφ βηβιίν. 4) Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φζνη
αλαλέσζαλ ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 9 δειηίν ηαπηφηεηαο δεθαπέληε κέξεο
πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο.
Άπθπο 18. 1) ε ζπιιφγνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ κέρξη 100 κέιε απαηηείηαη
γηα ηε ζπγθξφηεζε λνκίκνπ απαξηίαο λα παξίζηαηαη ην κηζφ ζπλ έλα ησλ κειψλ, ελψ
φηαλ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ κέρξη 500 κέιε, πξέπεη λα παξίζηαηαη ην 1/3 θαη ζε
αξηζκφ άλσ ησλ 500 πξέπεη λα παξίζηαηαη ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ.
2) (Kαηαξγήζεθε, άξζξν 1 παξ. 3 N.Γ. 4111/1960).
3) Aλ ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί ιφγσ ειιείςεσο απαξηίαο ν χιινγνο ζπγθαιείηαη θαη
ακέζσο ζε ζπλεδξίαζε κέζα ζε 15 εκέξεο, νπφηε ζεσξείηαη φ ηη ππάξρεη απαξηία εάλ
παξίζηαληαη ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ απφ ηα νξηδφκελα θαηά ηελ πξψηε παξάγξαθν
κέιε. Aπηή ε ιεπηνκέξεηα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην πξνζθιεηήξην θαη ζηα
πξαθηηθά.
Άπθπο 19. Oη απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο, κε εμαίξεζε ηηο αξραηξεζίεο, ιακβάλνληαη
κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αλαθνηλψλνληαη φιεο ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ
χιινγν.

Άπθπο 20. Mε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.I.. ζα
θαλνληζζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο νη ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο
ζπλέιεπζεο θαη ηνπ Γ.., ηε βεβαίσζε ηεο απαξηίαο, ηνλ ηξφπν ηεο ππνβνιήο ησλ
δεηεκάησλ πξνο ζπδήηεζε, ηηο ζπδεηήζεηο, ηελ ηήξεζε θαη επηθχξσζε ησλ
πξαθηηθψλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, ηνλ ηξφπν ηεο
ςεθνθνξίαο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα.
Άπθπο 21. Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ απνηειείηαη απφ ηνλ
πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, ην γξακκαηέα, ηνλ ηακία θαη έλα ζχκβνπιν φηαλ ν
αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 50, ηξεηο ζπκβνχινπο φηαλ ν
αξηζκφο ησλ κειψλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 150, πέληε ζπκβνχινπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ
κειψλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 250, επηά ζπκβνχινπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη
κέρξη 1.000, ελληά ζπκβνχινπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 3.000,
έληεθα ζπκβνχινπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη κέρξη 10.000 θαη δεθαηξείο
ζπκβνχινπο φηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη πάλσ απφ 10.001.
Άπθπο 22. O αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ πξέπεη λα
εθιεγνχλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν θαλνλίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ
εγγεγξακκέλσλ , ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ αξραηξεζηψλ, ζην κεηξψν
κειψλ. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, έρνπλ φζνη γηαηξνί έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν, δελ έρνπλ πάςεη λα
αζθνχλ πξνζσξηλά ηαηξηθφ επάγγεικα, θαη έρνπλ αλαλεψζεη ην δειηίν ηαπηφηεηαο
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9. Γηα ηε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ θαηαξηίδεηαη απφ ην
Γ.. θαη εθηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ δέθα πέληε κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ
ηελ εθινγή, θαηάινγνο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. O θαηάινγνο
ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θάζε κέινπο ηνπ πιιφγνπ θαη δηνξζψλεηαη απφ ην Γ.., κεηά
απφ αίηεζε ε νπνία ειέγρεηαη γίλεηαη δεθηή ην αξγφηεξν νθηψ εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ζπλεδξίαζε γηα ηελ εθινγή.
Άπθπο 23. 1) Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ησλ Iαηξηθψλ
πιιφγσλ έρνπλ ηα κέιε πνπ αλαλέσζαλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο θαη δελ ηηκσξήζεθαλ
ηειεζίδηθα κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.
Tειεζίδηθε πνηλή πνπ επηβάιιεη ηελ πξνζσξηλή παχζε άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ ηηκσξεκέλνπ απφ φια ηα αμηψκαηα ηφζν
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ Π.I.. 2) ηεξνχληαη ην δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φζνη έρνπλ ηηκσξεζεί
πεηζαξρηθά ηειεζίδηθα, πξηλ παξέιζεη έηνο απφ ηε ηηκσξία ηνπο. 3) Kάζε ηειεζίδηθε
πεηζαξρηθή ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα, εθηφο απφ ηελ
επίπιεμε, ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε απφ ηε ζέζε ζην Γ.. Eθφζνλ απηφο πνπ
βξίζθεηαη ππφ πεηζαξρηθή δίσμε άζθεζε λφκηκα έλδηθα κέζα, δελ εθπίπηεη απφ ηε
ζέζε ηνπ, αλαπιεξψλεηαη φκσο πξνζσξηλά ζηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ην ρξφλν απηφ
απφ ηνλ θαηά ζεηξά επηιαρφληα
Άπθπο 24. 1. H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο ελεξγείηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ
πιιφγνπ, κε ηε ζχγθιεζε ζπλειεχζεσο εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ, θάζε ηξηεηία κηα
Kπξηαθή ηνπ Aπξηιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε
νπνία ιακβάλεηαη 40 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο. 2) Tα
κέιε θαινχληαη κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζ' απηά 15 ηνπιάρηζηνλ

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή. ηηο πξνζθιήζεηο ζεκεηψλεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ θαη Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο πνπ
πξφθεηηαη λα εθιεγνχλ.
Άπθπο 25. 1) Tελ εθινγή ελεξγεί επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν , ην
Γξακκαηέα ηνπ I.. θαη ηξεηο ςεθνιέθηεο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ςεθνιέθηεο
πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηε πλέιεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, θαη έλα
εθπξφζσπν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο. Γηα ηελ εθινγή ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο ε
πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ είλαη παξφληα. 2) H εθινγή
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο
Eμειεγθηηθήο επηηξνπήο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα, κε ην
ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. O θάζε ζπλδπαζκφο παίξλεη ηφζεο έδξεο φζεο
αλαινγνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ν αξηζκφο ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο. Tν
πειίθν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θάζε δηαίξεζε είλαη ην εθινγηθφ κέηξν θαη φζεο θνξέο
ρσξάεη απηφ ζηνλ αξηζκφ ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε ν θάζε ζπλδπαζκφο γηα θάζε
φξγαλν, ηφζνπο θαη εθιέγεη απηφο. Mεκνλσκέλνο ππνςήθηνο, πνπ έιαβε αξηζκφ
ςήθσλ ίζν κε ην εθινγηθφ κέηξν ή κεγαιχηεξν απφ απηφλ, εθιέγεηαη κφλνο. Aλ απφ
ηελ πξψηε θαηαλνκή παξακείλνπλ αδηάζεηεο έδξεο (ζέζεηο γηα ην Γ.., ην Π.. θαη
ηελ E.E.), ηφηε γηα ηελ πιήξσζε ησλ εδξψλ απηψλ αθνινπζεί δεχηεξε θαηαλνκή, πνπ
γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ πνπ έρνπλ νη ζπλδπαζκνί πνπ κεηείραλ
ζηελ πξψηε θαηαλνκή θαη ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη ζπλδπαζκνί θαη νη
κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη πνπ δελ πήξαλ έδξα απφ ηελ α' θαηαλνκή. Γηα ην ιφγν απηφλ
αζξνίδνληαη φια απηά θαη ην άζξνηζκά ηνπο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησ αδηαζέησλ
εδξψλ. Tν πειίθν δίλεη ην λέν εθινγηθφ κέηξν θαη φζεο θνξέο ρσξάεη απηφ ζην
ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ πήξε ζέζε απφ ηελ πξψηε θαηαλνκή ή
ζην ζχλνιν ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ πήξαλ νη ζπλδπαζκνί ή κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη
πνπ δελ πήξαλ έδξα απφ ηελ Α' θαηαλνκή ηφζεο έδξεο δίλνληαη ζε απηφλ. ηε
δεχηεξε θαηαλνκή ζπκκεηέρνπλ φινη ζπλδπαζκνί θαη νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη,
πνπ δελ έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ πξψηε θαηαλνκή. Aλ θαη κεηά ηε δεχηεξε θαηαλνκή
παξακείλνπλ αδηάζεηεο έδξεο ή θαλείο ζπλδπαζκφο ή κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο δελ
πάξεη έδξα, γίλεηαη ηξίηε θαηαλνκή. ' απηή παίξλνπλ κέξνο φινη νη ζπλδπαζκνί θαη
νη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο εθινγέο.
Tελ αδηάζεηε ή αδηάζεηεο έδξεο παίξλνπλ νη ζπλδπαζκνί ή κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη,
ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ ππνινίπσλ ςεθνδειηίσλ γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ δελ
πήξαλ έδξα ζηελ A' θαη B΄ θαηαλνκή θαη γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο , είλαη πην θνληά
ζην κέηξν ηεο πξψηεο θαηαλνκήο, κε ηε ζεηξά, κέρξη λα δηαηεζεί θαη ε ηειεπηαία
έδξα. Όζνη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ εθθξάδνπλ ηε πξνηίκεζε ηνπο κε ζηαπξφ πνπ
κπαίλεη πιάη ζην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ
Eμειεγθηηθή Eπηηξνπή ή ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. O θάζε εθινγέαο κπνξεί λα
πξνηηκήζεη θαη' αλψηαην φξην ηφζνπο ππνςεθίνπο φζνο θαη ν αξηζκφο ησλ
εθιεγνκέλσλ κειψλ ζην θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα. Πεξηζζφηεξνη ζηαπξνί
δελ ιακβάλνληαη ππφςε. O πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ δελ ρξεηάδνληαη ζηαπξφ πξνηίκεζεο. Θεσξείηαη φηη έιαβαλ ην ζχλνιν
ησλ ςεθνδειηίσλ ηεο παξάηαμεο πνπ αλήθνπλ. 3) ε άιιν ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη
ηα νλφκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηξηψλ ή πέληε ηαθηηθψλ
κειψλ απηνχ σο θαη ηα νλφκαηα ηνπ Aληηπξνέδξνπ θαη ηζαξίζκσλ αλαπιεξσκαηηθψλ
κειψλ, αλαιφγσο ηεο δπλάκεσο ηνπ πιιφγνπ. Kαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ

Π.. ηζρχεη ε απξ. 2 ην παξφληνο άξζξνπ. 4) Όια ηα ηπρφλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηελ εθινγή ιχλνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ επηηξνπή. 5) (Kαηαξγήζεθε απφ
ην άξζξν 9 ηνπ N.Γ. 3895/1958) 6) ε φζνπο πιιφγνπο έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν
ηνπο πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ε εθινγή κπνξεί λα
ελεξγεζεί θαηά ηκήκαηα κέζα ζηελ ίδηα αίζνπζα. Tα ηκήκαηα νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νηθείνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, θαη θάζε απφ απηφ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέρξη 1500 εθινγείο θαηά ζεηξά ηνπ αχμνληνο αξηζκνχ ηνπ
εθινγηθνχ θαηαιφγνπ. Yπφινηπν εθινγέσλ εάλ ππεξβαίλεη ηνπο 250 απνηειεί
ηδηαίηεξν ηκήκα αιιηψο ελζσκαηψλεηαη ζην πξνεγνχκελν. Kαηά ινηπά κε κέξηκλα
ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
ςεθνθνξίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο απηήο. ε θάζε ζπλεδξίαζε κε
ζθνπφ ηε εθινγή ν Πξφεδξνο πξνηείλεη ζε φινπο γηα θάζε ηκήκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο ςεθνθνξίαο ηξεηο ςεθνιέθηεο θαη ηξεηο αθφκα πξνο αλαπιήξσζε απηψλ, γηα
θάζε ηκήκα, νη νπνίνη κε ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηνπ I.. απνηεινχλ ηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή. 7) Kαηά ην ρξφλν ηεο ςεθνθνξίαο ζηα εθινγηθά ηκήκαηα
απαγνξεχεηαη ε παξακνλή άιισλ πξνζψπσλ εθηφο απφ ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο , ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπλδπαζκψλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη
θπζηθά απηψλ πνπ αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο
εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Oη ζπλδπαζκνί νξίδνπλ ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα έλαλ
αληηπξφζσπν κε έλαλ αλαπιεξσηή απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
Άπθπο 26. H αλαθήξπμε ππνςεθίσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο, ελεξγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ησλ
ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ I.. 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή.
Mέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ αλαθεξχζζεη κε έγγξαθε
αλαθνίλσζε, πνπ ηνηρνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ζπιιφγνπ, ηνπο ππνςεθίνπο, γηα
ηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθαλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο.
Άπθπο 27. H αίηεζε είλαη απαξάδεθηε εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ
πιιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ζε απηφλ θαη ηελ αλαλέσζή ηνπ δειηίνπ
ηαπηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 9.Mέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ εθπλνή
ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσο ππνςεθηνηήησλ, ην Γ.. αλαθεξχζζεη κε
απφθαζή ηνπ πνπ ηνηρνθνιιείηαη ζην Kαηάζηεκα ηνπ πιιφγνπ, ηνπο ππνςεθίνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθαλ θαλνληθέο αηηήζεηο.
Άπθπο 28. 1) Tε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο απνθαζίδεη ε επηηξνπή εθφζνλ πξνζέξρνληαη
ςεθνθφξνη, φρη φκσο πξηλ απφ ηε δχζε ηνπ ειίνπ. H επηηξνπή κπνξεί λα θεξχμεη ηε
ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη πξηλ απφ ηε δχζε ηνπ ειίνπ εθφζνλ ςήθηζαλ φινη νη
γηαηξνί πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 2)
Mεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο αξρίδεη ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηα νπνία
αξηζκνχληαη θαη κνλνγξαθνχληαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη παξαδίδνληαη ζηνλ
Πξφεδξν ελψ ζπληάζζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ
ςεθηζζέλησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ ηνπο νπνίνπο έιαβε ν θαζέλαο 3) Eπηηπρφληεο
ζεσξνχληαη φζνη έιαβαλ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ ςήθηζαλ ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε 4) Γηα ηελ επηινγή ζπληάζζεηαη ηδηαίηεξν
πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 5) Oη ελζηάζεηο θαηά ηνπ
θχξνπο ησλ αξραηξεζηψλ ππνβάιινληαη ζηνλ I.. ην αξγφηεξν κέζα ζε νθηψ εκέξεο
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπο. {6) Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ αξραηξεζηψλ ν χιινγνο
ππνβάιιεη φια ηα έγγξαθα θαη ηηο ελζηάζεηο ζηνλ νηθείν Nνκάξρε, ν νπνίνο

ππνρξενχηαη εληφο κελφο λα εθδψζεη ηελ απφθαζε ηνπ} 7) ηελ πεξίπησζε κεξηθήο
ή νιηθήο αθπξψζεσο θάπνηαο εθινγήο ν νηθείνο ηαηξηθφο χιινγνο δηελεξγεί λέα
εθινγή κέζα ζε ην πνιχ δχν κήλεο, ηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
(Tν εδάθην 6 θαηαξγήζεθε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ N. 727/1977 άξζξν 7).
Άπθπο 29. 1) Mεηά ηελ νξηζηηθή επηθχξσζε ηεο εθινγήο ν πξεζβχηεξνο απφ ηα κέιε
θαιεί κέζα ζε νρηψ εκέξεο ηνπο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ εθιεγεί γηα ηελ εθινγή
Πξνέδξνπ, Aληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέσο θαη Tακία θαηά ηε ζεηξά πνπ αλαθέξζεθε.
Eθιέγεηαη φπνηνο ζπγθέληξσζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 2) Aλ θαλείο δελ
ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη ακέζσο αλ ην
πκβνχιην βξίζθεηαη ζε νινκέιεηα, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε εθινγή
επαλαιακβάλεηαη κεηά ηξεηο εκέξεο 3) Kαηά ηε δεχηεξε ςεθνθνξία ε εθινγή είλαη
έγθπξε θαη κε ζρεηηθή κφλν πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε
4) Eάλ θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ απηή θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ πξψην θαηά ζεηξά
επηιαρφληα. Eάλ δελ ππάξρεη επηιαρψλ δηελεξγείηαη εθινγή κέζα ζε δχν κήλεο ην
πνιχ απφ ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο 5) H ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ηεο Eμειεγθηηθήο
Eπηηξνπήο θαη Π.. είλαη ηξηεηήο. Tα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Π.. θαη ηεο εμειεγθηηθήο
επηηξνπήο είλαη επαλεθιέμηκα 6) Όπνηνο απέρεη επί πέληε ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γ.. αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γ.., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο θελψζεσο ζέζεσλ ζπκβνπιψλ. Kαηά ηεο
απνθάζεσο απηήο ρσξεί έθεζε κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ελψπηνλ
ηνπ Γ.. ηνπ Π.I.., ν νπνίνο απνθαζίδεη ακεηάθιεηα κέζα ζε 15 εκέξεο. 7) Eληφο
νθηψ εκεξψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ζε ζψκα ππνβάιινληαη ζηνλ Π.I.. θαη
ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. θαζψο θαη δείγκα ππνγξαθήο φισλ ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
Άπθπο 30. 1) H ζπλέιεπζε ηνπ I.. εθιέγεη ηαπηφρξνλα κε ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ
αλάδεημε Γ.. θαη Π.. ηξεηο ειεγθηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο, απφ ηα κέιε
ηνπ πιιφγνπ. Aπηνί ειέγρνπλ ηα βηβιία θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ
Γ.. θαη ππνβάιινπλ ηελ έθζεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε πλέιεπζε
ζηελ νπνία ζα ινγνδνηήζεη ην Γ.. 2) H εμειεγθηηθή επηηξνπή, αθνχ εηδνπνηεζεί απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ I.., κεηά απφ ηελ έγθξηζε ησλ αξραηξεζηψλ απφ ηε Nνκαξρία,
ζπλέξρεηαη ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ θαη εθιέγεη πξφεδξν απφ ηα κέιε ηεο. O
Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, θαη πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πιιφγνπ φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν. H ζρεηηθή έθζεζε ππνβάιιεηαη
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1. 3) O Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ππνρξεψλεηαη λα
ππνβάιεη ηελ έθζεζε απηή κέζα ζε 15 εκέξεο θαη ζηνλ Π.I.. θαη λα παξέρεη
αληίγξαθν ζε νπνηνλδήπνηε ην δεηά. H έθζεζε δηαβάδεηαη ελψπηνλ ηεο ζπλέιεπζεο
θαηά ηελ εηήζηα ινγνδνζία ηνπ Γ..
Άπθπο 31. 1.Tν Γηνηθ. πκβνχιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη γεληθά ηηο ππνζέζεηο ηνπ
πιιφγνπ θαη εθηειεί φια ηα έξγα πνπ αλαηίζεληαη ζε απηφλ 2) Oη απνθάζεηο ηνπ
Γ.. ππφθεηληαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλειεχζεσο ηνπ πιιφγνπ, ηνπ Yπνπξγείνπ
Kνηλ. Πξνλνίαο θαη ηνπ Π.I.. πνπ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N.
1565/39 θαη ηνπ παξφληνο 3) Πξνεηνηκάδεη φιεο ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε 4) Eθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 5) Eθπξνζσπεί
ηνλ I.. 6) Kαηαξηίδεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο ν Iαηξηθφο χιινγνο
απνθηά δηθαηψκαηα θαη αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο.

Άπθπο 32. 1.Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη, ζπγθαινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξφ
ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα ην ζπγθαιεί κέζα ζε 15 εκέξεο, φηαλ απηφ δεηεζεί
εγγξάθσο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ζηελ πεξίπησζε πεληακειψλ ζπκβνπιίσλ θαη
ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ ζηελ πεξίπησζε πκβνπιίσλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν
αξηζκφ κειψλ. 2) Tν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ν αξηζκφο ησλ παξηζηακέλσλ
κειψλ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ απφλησλ. Oη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία,
ζηελ πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Oη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
κε κπζηηθή ςεθνθνξία, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα ή φηαλ έηζη νξίδεη ν
Eζσηεξηθφο Kαλνληζκφο 3) Γηα ηηο πλεδξηάζεηο, ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν
πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα, ζηα νπνία
θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο θαη κεηά απφ αίηεζε θάπνηνπ κέινπο, γλψκεο ή
πξνηάζεηο ηεο κεηνςεθίαο.
Άπθπο 33. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 αξζ. 3 ηνπ N.1425/1984 Φ.E.K./A/30)
Άπθπο 34. 1) O πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γελ. πλέιεπζεο θαη ηνπ
Γ.. θαη εθπξνζσπεί ην χιινγν ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη θάζε
ηξίηνπ 2) Aλ ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα παξαζηεί ηνλ αλαπιεξψλεη ν Aληηπξφεδξνο
θαη αλ νχηε απηφο κπνξεί λα παξαζηεί ηνλ αλαπιεξψλεη ν αξραηφηεξνο θαηά ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηα κέιε ηνπ Γ..
Άπθπο 35. O Γξακκαηέαο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ πιιφγνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην, θαη ηεξεί
κεηξψν ησλ κειψλ θαη ηα ρξήζηκα βηβιία γηα ηελ ππεξεζία ηνπ πιιφγνπ πιελ απφ
ην Tακείν. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ν Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν
χκβνπιν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γ..
Άπθπο 36. 1. O Tακίαο θπιάζζεη ηε ρξεκαηηθή θαη θάζε άιιε πεξηνπζία ηνπ
πιιφγνπ, παξαιακβάλεη ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ, ηεξεί βηβιίν απνγξαθήο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ θαη ηα ηαθηηθά βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ, νθείιεη λα
ππνβάιεη θαηάζηαζε φηαλ δεηεζεί πξνο ην χιινγν θαη ην πκβνχιην θαη λα δίλεη
αθξηβή απνινγία θαηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 2) Kάζε είζπξαμε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Tακία ή εληεηαικέλν
ππάιιειν ηνπ πιιφγνπ 4) Kάζε πιεξσκή ελεξγείηαη κε έγγξαθε εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέσο 5) ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ν Tακίαο
αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν κέινο ηνπ Γ.. πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. Όηαλ ηα
ζπλήζε κεληαία έμνδα ηνπ πιιφγνπ ππεξβαίλνπλ ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη, ν
Tακίαο ππνρξεψλεηαη, λα ηα θαηαζέζεη ζηε Tξάπεδα ηεο Eιιάδαο ή ζε κηα απφ ηηο
αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Eιιάδα Tξάπεδεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ..
Άπθπο 37. Tα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γξακκαηέα θαη ηνπ Tακία, ηα ζρεηηθά
κε ηελ ηήξεζε θαη ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ, ηνπ κεηξψνπ ησλ κειψλ θαη άιισλ
ρξεζίκσλ βηβιίσλ, ηα ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ
δαπαλψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζψο θαη κε ηελ επί κέξνπο αλάζεζε
θαζεθφλησλ ηνπ πιιφγνπ απφ ηνλ Γξακκαηέα ζε ππαιιήινπο ηνπ πιιφγνπ γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη δηεθπεξαίσζε ηεο Γξακκαηείαο, γηα ηνπο πιιφγνπο
πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ζα ξπζκηζηνχλ κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
πνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο.

Άπθπο 38. Aπφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θάζε ηαηξηθνχ πιιφγνπ ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ην Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν
ζην ηέινο θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ πιιφγνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα
ην έηνο πνπ έιεμε
Άπθπο 39. Tα κέιε ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ππνρξεψλνληαη ζε εηήζηα εηζθνξά πνπ
θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε πιιφγνπ, κε ηελ έλαξμε
ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, εμίζνπ γηα φινπο ηνπο
γηαηξνχο θαη θαηά θιίκαθα γηα ηνπο θιηληθάξρεο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηζθνξάο θαηά θιίκαθα
επηηξέπεηαη πξνζθπγή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζε απηφλ ηνπ θαηαινγηδνκέλνπ πνζνχ, ελψπηνλ Tξηκεινχο Eπηηξνπήο απνηεινχκελεο
απφ γηαηξνχο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηνξίδνληαη κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ νηθείν λνκάξρε κε ζεηεία ηζφρξνλε κε ηε ζεηεία ηνπ Γ..
H Eπηηξνπή απνθαίλεηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ελζηάζεσο θαη
πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν γηαηξφ, εθφζνλ δε κεηέρεη ζε απηήλ θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ. H εηήζηα εηζθνξά ηνπ γηαηξνχ πξνο ηνλ νηθείν ζχιινγν δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 1/2 ηεο εθάζηνηε βαζηθήο εηήζηαο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη ζην
Tακείν πληάμεσο θαη Aπηαζθαιίζεσο Yγεηνλνκηθψλ απφ φπνηνλ αζθεί γεληθή
ηαηξηθή, νχηε λα είλαη θαηψηεξε απφ ην 1/8 απηήο 2) Oη εηζθνξέο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαηαβάιινληαη ζε δχν δφζεηο απεπζείαο ζην χιινγν, κέζα ζην πξψην
δίκελν θάζε εμακήλνπ. Όπνηνο γηαηξφο δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ηηο εηζθνξέο ηνπ
ππνρξεψλεηαη ζηελ θαηαβνιή απμεκέλεο εηζθνξάο θαηά 3% γηα θάζε κήλα
θαζπζηεξήζεσο. Γηα θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε απφ έμη κήλεο ν παξαβάηεο εηζάγεηαη
κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθή επζχλε ηνπ Tακία ηνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θαη ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη ην
νθεηιφκελν πνζφ ηεο εηζθνξάο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ εδαθίνπ 3 ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Aπφ ηελ εηζθνξά απαιιάζζνληαη ηα κέιε πνπ
εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν, εθφζνλ δελ άζθεζαλ
πξνεγνπκέλσο ην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη αζθνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ
εηδηθφηεηαο, εθφζνλ δελ κηζζνδνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Tα πνζά πνπ
νθείινληαη κέρξη ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο απφ πξνζαπμήζεηο, ιφγσ κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ εηζθνξψλ, δηαγξάθνληαη 3) Oη Iαηξηθνί χιινγνη
θαηαβάινπλ ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν ζαλ ππνρξεσηηθή εηζθνξά ην πνζφ
ησλ δξαρκψλ "2.000" εηήζηα γηα θάζε κέινο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπο. Oη
αλσηέξσ εηζθνξέο κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ
Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (H εηζθνξά απηή ηζρχεη απφ 1-1-1989 κε ηελ ππ' αξηζ.
A4/2823/88 Aπφθαζε ηνπ Yθππνπξγνχ Y.Π.K.A.) 4) Γηα ηελ είζπξαμε ηεο εηζθνξάο
απηήο είλαη ππεχζπλνη ν Πξφεδξνο θαη ν Tακίαο θάζε Iαηξηθνχ πιιφγνπ, νη νπνίνη
ηελ θαηαβάινπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν ζηελ αξρή
θάζε εμακελίαο θάζε έηνπο. 5) Kάζε Iαηξηθφο χιινγνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη
ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν θαη ην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν πξνο έγθξηζε
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Nφκν έθζεζε ησλ ειεγθηψλ κεηά ηελ εηήζηα ινγνδνζία
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 6) Oη Iαηξηθνί
χιινγνη δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο απφ ηα κέιε πνπ γηα πξψηε
θνξά εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα ηνπ. Eπίζεο νη χιινγνη δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ
δηθαίσκα κεηαγξαθήο. Tν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο νξίδεηαη ζε δξαρκέο
300 γηα φινπο ηνπ πιιφγνπο 7) Όια ηα έζνδα ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ

θαη ησλ θαηά ηφπνπ Iαηξηθψλ πιιφγσλ εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Nφκνπ "πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ"
Άπθπα 40-53. (Kαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 20 N.727/1977)

Εποπτεύα Υπουργού
Άπθπο 54. Όινη νη Iαηξηθνί χιινγνη ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ν Παλειιήληνο Iαηξηθφο
χιινγνο ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ ππνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ
Yγείαο), ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα επηβάιεη πνηλή κέρξη δχν ρηιηάδσλ δξαρκψλ κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε ζε απνινγία
αλεμάξηεηα πεηζαξρηθή δίσμε κέζσ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ην λφκν απηφ ζε φια ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θαη θάζε άιινπ Nφκνπ, Γ/ησλ, εγθπθιίσλ, δηαηαγψλ θαη ησλ απνθάζεσλ
ησλ νηθείσλ πιιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί λφκηκα.
Άπθπο 55. O ππνπξγφο Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (Yπνπξγφο Yγείαο) κπνξεί κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Π.I.. λα αλαζηαιεί γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην εμάκελν ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε
Γηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Tνπηθψλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ηνπ
Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
Άπθπο 56. 1.Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ πγείαο)
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο κπνξεί λα παχνληαη κέιε ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ή ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ
ή θαη νιφθιεξα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπο εάλ ν Yπνπξγφο θξίλεη φηη ιφγσ ηεο
ξαζπκίαο πνπ επηδείρζεθε ή απφ άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο εκπνδίδεηαη ε νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ πιιφγσλ θαη δελ εθπιεξψλνληαη νη ζθνπνί ηνπο.
2. Mε ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε αλαηίζεηαη ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη παπηεί ζε Γηνηθνχζεο επηηξνπέο πνπ εθιέγνληαη
απφ ην Aλψηαην Yγεηνλνκηθφ πκβνχιην κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ
πιιφγσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη.
3. Oη παξαπάλσ δηνηθνχζεο επηηξνπέο ππνρξεψλνληαη κέζα ζε έλα εμάκελν ην
αξγφηεξν λα πξνβνχλ ζε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
4. Oη δηνηθεηηθέο επηηξνπέο ζε πιιφγνπο πνπ έρνπλ πάλσ απφ πελήληα κέιε θαη
ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν είλαη πεληακειείο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηξηκειείο.
5. ε πεξίπησζε παχζεο νιφθιεξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα νξηζζνχλ
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηζάξηζκνη αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ ηεο
Γηνηθνχζαο επηηξνπήο.
6. ε πεξίπησζε παχζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Aληηπξνέδξνπ ή ηνπ Tακία ή ηνπ
Γξακκαηέα ή θάπνησλ πκβνχισλ, δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία
σο αληηθαηαζηάηεο κέιε ησλ νηθείσλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεζζαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
7. ηηο πεξηπηψζεηο απνπνίεζεο ηνπ δηνξηζκνχ, ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή έθπησζεο
κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο επηηξνπήο, δηνξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο θαηά ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία.
8. Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ αληηπξνέδξνπ ηακία θαη Γξακκαηέα ησλ
Γηνηθνπζψλ επηηξνπψλ θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ έρνπλ εθαξκνγή
νη ζρεηηθέο κε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
9. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο νινθιήξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ
Γηνηθνχζα επηηξνπή νη πξνυπνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί ησλ νηθείσλ πιιφγσλ

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηνλ νηθείν Nνκάξρε, ελψ ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ ζηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο.

Πειθαρχικϊ Συμβούλια
Άπθπο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο
γηαηξνχο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνχ
Iαηξηθήο Γενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ Kαλνληζκνχ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ,
ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ θαζψο θαη ηνπ Γ.. ηνπ Π.I..
απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ θξίλεηαη θαη ηηκσξείηαη απφ ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην κε πεηζαξρηθή πνηλή, αλεμάξηεηα απφ ελδερφκελε πνηληθή επζχλε ή άιιε
ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηνπο θείκελνπο λφκνπο.
Άπθπο 58. 1. Tα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη κεηά απφ ηξηεηία απφ ηελ
ηέιεζε ηνπο, θάζε φκσο πξάμε Πεηζαξρηθήο Γηαδηθαζίαο θαζψο θαη ππνβνιή ηεο
εγθιήζεσο θαη θάζε πξάμε πνηληθήο δηψμεσο, δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. ε θάζε
φκσο πεξίπησζε ε πξνζεζκία γηα ηελ νξηζηηθή παξαγξαθή δελ κπνξεί πνηέ λα
ππεξβεί ηα πέληε ρξφληα. Tν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα
δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο Πεηζαξρηθήο Γίσμεο εθφζνλ πθίζηαηαη εθθξεκήο πνηληθή
δίσμε θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξφλνο
παξαγξαθήο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα
έηνο απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο ηνπ Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ.
2. O αξκφδηνο εηζαγγειέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε
ζηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θάζε βνχιεπκα θαηά γηαηξψλ θαη θάζε
θαηαδηθαζηηθή ή απαιιαθηηθή απφθαζε.
3. O Γξακκαηέαο θάζε πνιηηηθνχ ή πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ ππνρξεψλεηαη λα
απνζηείιεη πξνο ηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ βνπιεπκάησλ ή
απνθάζεσλ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο.
4. Aλ απνλεκεζεί ράξε ή απνθαηαζηαζεί γηαηξφο πνπ θαηαδηθάζηεθε εηδνπνηείηαη
πάληνηε απφ ην Yπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, κέζσ ηνπ Π.I.. ν Iαηξηθφο χιινγνο ζηνλ
νπνίν αλήθεη ν γηαηξφο απηφο.
Άπθπο 59. 1.Aξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ Πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ κειψλ ηνπ
Γ.. είλαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζην νπνίν αλήθε ν
εγθαινχκελνο γηαηξφο φηαλ ππέπεζε ζην παξάπησκα γηα ην νπνίν εγθαιείηαη.
2. ε φζνπο πιιφγνπο δελ πθίζηαηαη ή δελ ιεηηνπξγεί Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ή
πξνθεηκέλνπ γηα Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κειψλ Γ.. ή Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ,
ην Γ.. ηνπ Π.I.. νξίδεη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην άιινπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα παξαπηψκαηα κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Π.I.. αξκφδην είλαη ην
A.Π..I. ην νπνίν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δηθάδεη θαηά πξψην βαζκφ. Kαηά ηεο
πξσηνβάζκηαο απηήο απφθαζεο ρσξεί έθεζε ελψπηνλ ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο
Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ Yγείαο), ν νπνίνο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ A.Y.. (ήδε
KE..Y.) απνθαζίδεη κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα.
Άπθπο 60. 1. Oη δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, γηα ηελ εμαίξεζε δηθαζηψλ,
ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
2. H αίηεζε πεξί εμαηξέζεσο επηδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Όηαλ δεηείηαη ε εμαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ή ηφζσλ απφ
ηα κέιε ηνπ, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηνπ Π.I.. απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νπνίνπ ν αηηψλ δεηά ηελ εμαίξεζε κειψλ, ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην αλαζηέιιεη ηελ ελέξγεηα ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεηο
επί ηεο αηηήζεσο.
4. ε πεξίπησζε παξαδνρήο ηεο αηηήζεσο, αλ δελ ππνιείπεηαη επαξθήο αξηζκφο γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ παξαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην άιινπ πιιφγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Π.I..
5. Γηαηξφο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε κειψλ ηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ κηα θνξά κφλν θαηά βαζκφ δηθαηνδνζίαο.
Άπθπο 61. 1. H πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ην νηθείν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
απηεπάγγειηα ή κε έγγξαθε ή πξνθνξηθή αλαθνξά ή αλαθνίλσζε Γεκφζηαο Aξρήο ή
κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ.
2. ε δηάζηεκα 3 κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ απηεπάγγειηε έλαξμε ηεο Πεηζαξρηθήο
Γίσμεο ή 4 κελψλ απφ ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν αλαθνξά, ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην νθείιεη λα πεξαηψζεη ηελ αλάθξηζε θαη λα εθδψζεη νξηζηηθή απφθαζή
ηνπ, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο νπφηε ην
εμάκελν απηφ αξρίδεη απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηνπ Π.I.. ή
ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ.
Άπθπο 62. Eάλ ε δηθαζηηθή αξρή αζρνιήζεθε κε πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ γηαηξνχ, ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δελ εκπνδίδεηαη λα εμεηάζεη ηελ ίδηα πξάμε, θαη δηθαηνχηαη λα
αλαζηείιεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ πεηζαξρηθή δίσμε κέρξη ην ηέινο ηεο Πνηληθήο
Γίθεο. H αζσσηηθή ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ εκπνδίδεη ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζηηο ελέξγεηέο ηνπ.
Άπθπο 63. 1. ε θάζε χιινγν ζπγθξνηείηαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε ζθνπφ ηελ
εθδίθαζε θαη ηελ ηηκσξία ησλ Πεηζαξρηθψλ Παξαπησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ
πιιφγνπ.
2. ε πεξίπησζε ειαθξψλ παξαπησκάησλ νη Πξφεδξνη ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ
κπνξνχλ νίθνζελ κεηά ηελ θιήζε ζε απνινγία λα επηβάινπλ ηελ πνηλή ηεο
επηπιήμεσο ή ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη 300 δξαρκψλ. Έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο
επηηξέπεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη φκσο
απαξάδεθηε αλ δελ θαηαβιεζεί ζηνλ χιινγν ην πξφζηηκν πνπ ηπρφλ επηβιήζεθε θαη
ηα έμνδα. Oη επηβαιιφκελεο απφ ηνλ Πξφεδξν πνηλέο δελ ζπλεπάγνληαη εθπηψζεηο.
Άπθπο 64. Χο πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζεσξείηαη:
1. Kάζε παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ γηαηξψλ, πνπ
επηβάιινληαη ζε απηνχο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη θάζε άιινπ Nφκνπ,
Γ/ηνο, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο δενληνινγίαο ησλ γηαηξψλ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ηνπ πιιφγνπ θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη
λφκηκα.
2. Γηαγσγή αλαμηνπξεπήο ή αζπκβίβαζηε πξνο ην ιεηηνχξγεκα ηνπ γηαηξνχ.
3. Aπνδεδεηγκέλε ακέιεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηαηξνχ θαη φηαλ
δελ απνηειεί βαξχηεξε πνηληθά δηψμηκε πξάμε.
Άπθπο 65. Oη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα απφ ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη:
α) Eπίπιεμε
β) Πξφζηηκν απφ 300-5000 δξαρκέο

γ) Πξφζηηκν απφ 5.000-20.000 δξαρκέο
δ) Πξνζσξηλή παχζε εμάζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο απφ έλα κήλα κέρξη ηξία
έηε.
Άπθπο 7 παπ.β ηος (N.2163/93 ΦEK A/125). Tξνπνπνηείηαη ην άξζξν 65 ηνπ
B.Γ./7-11-1957 (ΦEK A 225) θαζφζνλ αθνξά ζηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ
επηβάιινληαη απφ ηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα ησλ ηαηξηθψλ πιιφγσλ ζηνπο γηαηξνχο
γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη νξίδεηαη σο θαηψηαην πξφζηηκν ην 1/3 ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ δηεπζπληή ηνπ E..Y. απφ 0-3 ρξφληα θαη σο αλψηαην πξφζηηκν ην
20πιάζην ηνπ κηζζνχ απηνχ.)
Άπθπο 66. 1.Tν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ θαη άιια 4
κέιε εάλ ν I.. αξηζκεί κέρξη 100 κέιε, θαη 6 κέιε εάλ ν I.. έρεη πάλσ απφ 100 κέιε
πνπ εθιέγνληαη φια ζχκθσλα κε ην άξζξν 25.
O Πξφεδξνο θαη ν Aληηπξφεδξνο ηνπ Π.. εθιέγνληαη απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ αζθνχλ
ην επάγγεικα επί κηα 15εηία, ηα ππφινηπα θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθιέγνληαη
απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα επί κηα 10εηία, απφ φια ηα κέιε πνπ
αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ I.. θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
H εθινγή γίλεηαη θαηά ηξηεηία κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα, ηαπηφρξνλα κε
ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη κε αλαγξαθή ησλ εθιεθηέσλ ζε μερσξηζηφ
ςεθνδέιηην.
Γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Π.. σο ππνςεθίσλ ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Γ..
2. Tνλ Πξφεδξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θάπνην θψιπκα
αλαπιεξψλεη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ν Aληηπξφεδξνο. Eάλ έρεη θψιπκα θάπνην
απφ ηα ινηπά κέιε αλαπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά θαηά ζεηξά εθινγήο ηνπο.
(ηελ παξάγξαθν απηή θαη ζηελ παξάγξ. 3 αλαθέξεηαη "Γηθαζηηθφ Mέινο", πνπ
φκσο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, θαη επνκέλσο δελ εθαξκφδεηαη).
4. Eάλ δελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζπγθξφηεζε πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, είηε δηφηη δελ
κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ ηα ππάξρνληα κέιε είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ε
ππφζεζε παξαπέκπεηαη απφ Γ.. ηνπ Π.I.. ζε άιιν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
5. Kαζήθνληα Γξακκαηέσο ηνπ Π.. εθηειεί ν Γξακκαηέαο ηνπ OIθείνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ ή αλ απηφο θσιχεηαη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ.
Άπθπο 67. Tν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα, θαη
απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία. Tεξνχληαη πξαθηηθά ηεο πλεδξηάζεσο, ηα
νπνία παξακέλνπλ κπζηηθά. ηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Π.. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο
ςήθν ν Πξφεδξνο ηνπ I..
Άπθπο 68. 1.πγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν θάπνηαο θαηαγγειίαο
θαηά γηαηξνχ ή κε ηελ αλαθάιπςε νπνηνπδήπνηε παξαπηψκαηνο ν Πξφεδξνο ηνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ ζηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., ην νπνίν απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα κέζα ζε 15 εκέξεο αλ ζα
αζθεζεί Πεηζαξρηθή Γίσμε ή φρη. ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο
ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γηα ηα πεξαηηέξσ.
2. Tν ίδην πξάηηεη θαη ην Γ.. ηνπ Π.I.. γηα ηηο κελχζεηο πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ
θαηά κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ ή Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ,
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ παξφληνο, θαη ηηο ππνβαιιφκελεο
εθέζεηο θαηά ην άξζξν 70 θαηά απνθάζεσλ Π.. ηηο νπνίεο δηαβηβάδεη ζην A.Π..I.

3. Tν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ελεξγεί κε θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ, πνπ δηνξίδεηαη
εθάζηνηε κε πξαθηηθφ σο εηζεγεηήο, θάζε αλαγθαία εμέηαζε. Aπηφο δηθαηνχηαη λα
θαιεί θαη λα εμεηάδεη κάξηπξεο ελφξθσο.
Άπθπο 69. 1. Πεηζαξρηθή πνηλή δελ επηβάιιεηαη πξηλ απνινγεζεί ή θιεζεί
εκπξφζεζκα πξνο απνινγία ν γηαηξφο πνπ δηψθεηαη.
2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιεί ηνλ γηαηξφ
πνπ δηψθεηαη κε θιήζε πνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ θιεηήξα, γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ
θαηεγνξεηεξίνπ, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ εηζεγεηή ζχκθσλα κε φια ηα έγγξαθα
ηεο δηθνγξαθίαο.
3. H πξνζεζκία γηα απνινγία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε ή κεγαιχηεξε
ησλ δέθα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο.
4. Mεηά ηελ ππνβνιή ηεο έγγξαθεο απνινγίαο ή ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη
ηαρζεί, εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε αλάθξηζε , ν εηζεγεηήο ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη εκέξα θαη ψξα ζπλεδξηάζεσο ηνπ
ηειεπηαίνπ. O γηαηξφο πνπ δηψθεηαη θαιείηαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ πνπ
θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ πέληε ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε, θαη
δηθαηνχηαη λα παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε πιεξεμνχζην
δηθεγφξν ηνπ.
5. H θιήζε γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Eάλ κεηά
απφ απηφ ην πκβνχιην ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλάθξηζεο, πξνβαίλεη
ζ' απηήλ θαη θαιεί κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηνλ εγθαινχκελν λα ιάβεη γλψζε θαη λα
απνινγεζεί εθ λένπ.
6. Tν Πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ εκέξα πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί κπνξεί λα
εμεηάδεη κάξηπξεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, θαη κεηά ηελ απνινγία ηνπ δησθνκέλνπ ή ζε
πεξίπησζε πνπ απηφο δελ εκθαλίδεηαη, αθνχ δηαπηζησζεί φηη απηφο έρεη λφκηκα
θιεζεί, εθδίδεη ακέζσο ηελ απφθαζή ηνπ κπνξεί φκσο αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα
δηαηάμεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ηεο αλάθξηζεο.
7. Mεηά ηελ απνινγία ή ηελ κε εκθάληζε ηνπ εγθαινπκέλνπ ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην εθδίδεη νξηζηηθή απφθαζε κέζα ζε νθηψ εκέξεο.
8. H απφθαζε είλαη αηηηνινγεκέλε, δελ κλεκνλεχεη ηηο ηπρφλ κεηνςεθίεο,
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα
θαη θνηλνπνηείηαη κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ έθδνζε.
9. Πεηζαξρηθέο πνηλέο επηπιήμεσο θαη πξνζηίκνπ κέρξη 500 δξαρκψλ δελ ππφθεηληαη
ζε έθεζε.
Άπθπο 70. 1.O γηαηξφο πνπ ηηκσξήζεθε, ν I.. πνπ άζθεζε ηε δίσμε ή ν γηαηξφο ή
ηδηψηεο πνπ ηε δήηεζε έρεη δηθαίσκα κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο
απνθάζεσο λα εθθαιέζεη απηήλ ελψπηνλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
2. H έθεζε θαηαηίζεηαη ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εμέδσζε
ηελ απφθαζε, θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα απηφ , ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
εθθαινχληα θαη ην Γξακκαηέα. O γξακκαηέαο ππνρξεψλεηαη κέζα ζε δέθα εκέξεο λα
ηελ κεηαβηβάζεη καδί κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ.. ηνπ Π.I..
Kαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο έθεζεο έρνπλ αλαζηαιηηθή δχλακε.
3. H έθεζε ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν δξαρκψλ 150 εθηφο εάλ ν εθθαιψλ είλαη
Iαηξηθφο ή Oδνληηαηξηθφο χιινγνο. Tν γξακκάηην θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ Iαηξηθφ θαη Oδνληηαηξηθφ χιινγν θαη απνδίδεηαη ζηνλ
εθθαινχληα ζε πεξίπησζε παξαδνρήο ηεο εθέζεσο.

Άπθπο 71. 1. Tν Aλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γηαηξψλ, δηθάδνληαο θαηά δεχηεξν
βαζκφ, δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη λέα αλάθξηζε πνπ ελεξγείηαη θαηά ηα άξζξα 68 θαη
επφκελα ηνπ παξφληνο, λα θαιεί ηνλ ηηκσξεζέληα γηαηξφ αλ ην δεηήζεη ν ίδηνο, θαη
πάληνηε αλ δελ έρεη απνινγεζεί πξσηνβάζκηα, λα κεηαξξπζκίδεη ή θαη λα εμαθαλίδεη
ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε.
2. Tν αλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα θαη εθδίδεη ηελ
απφθαζή ηνπ ζε έλα ηξίκελν ην αξγφηεξν απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ζρεηηθήο
δηθνγξαθίαο. H απφθαζε ηνπ δηαβηβάδεηαη πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ ν νπνίνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ηελ θνηλνπνηήζεη πξνο ηνλ
ηηκσξεκέλν γηαηξφ.
Άπθπο 72. 1. Oη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο εθηεινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ.
2. H επίπιεμε αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ γηαηξφ πνπ ηηκσξήζεθε απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ.
3. Tν Aλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δεκνζίεπζε ησλ
απνθάζεψλ ηνπ, νη νπνίεο επηβάιινπλ πξνζσξηλή παχζε αζθήζεσο επαγγέικαηνο,
φηαλ γίλνπλ ηειεζίδηθεο , ζην Γειηίν ηνπ Π.I.. θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία εθδίδεηαη ζηελ Πξσηεχνπζα θαη ε άιιε ζηελ έδξα
ηνπ πιιφγνπ ηνπ νπνίνπ κέινο είλαη ν γηαηξφο πνπ ηηκσξήζεθε. H δαπάλε ηεο
δεκνζηεχζεσο βαξχλεη ηνλ γηαηξφ πνπ ηηκσξήζεθε θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 73. 1. πληζηάηαη Aλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ησλ γηαηξψλ (A.Π..I.)
πνπ εδξεχεη ζηελ Aζήλα θαη έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ
απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Tν A.Π..I. είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ θαη απφ
ηέζζεξα κέιε. O Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ A.Π..I. εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε. H εθινγή ηνπ A.Π..I. γίλεηαη απφ ηα κέιε ηεο γεληθήο πλέιεπζεο θαη
θαηά ηνλ ηξφπν πνπ εθιέγνληαη ηα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ. O
Πξφεδξνο θαη ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ A.Π..I. θαζψο θαη ν Aληηπξφεδξνο θαη ηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηνχ εθιέγνληαη απφ γηαηξνχο πνπ έρνπλ 20εηή άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο απφ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Aζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά.
3. Tνλ Πξφεδξν ηνπ A.Π..I. φηαλ έρεη θάπνην θψιπκα ηνλ αλαπιεξψλεη ν
Aληηπξφεδξνο, ηνλ Eθέηε άιινο εθέηεο πνπ δηνξίδεηαη θαηά ηνλ ίδην σο άλσ ηξφπν,
ελψ ηα ινηπά κέιε αλαπιεξψλνληαη απφ αλαπιεξσκαηηθά πνπ εθιέγνληαη απφ ηε
πλέιεπζε καδί κε ηα ηαθηηθά, θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο.
4. Xξέε Γξακκαηέα ηνπ A.Π..I. εθηειεί ν Γξακκαηέαο ηνπ Π.I..
5. Aλ θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Aληηπξφεδξνο αληηκεησπίδνπλ θάπνην θψιπκα
πξνεδξεχεη ην δηθαζηηθφ κέινο, ελψ ν Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεηαη απφ ην λεφηεξν
κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Π.I..
6. Tν A.Π..I. ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα ησλ κειψλ ηνπ θαη απνθαζίδεη κε
απφιπηε πιεηνςεθία. ηηο πλεδξηάζεηο ηνπ A.Π..I. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο
ςήθν ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I..
7. H ζεηεία ηνπ A.Π..I. είλαη ηξηεηήο. Tα κέιε ησλ Π.. θαζψο θαη ηνπ A.Π..I.
είλαη επαλεθιέμηκα.
8. H απνδεκίσζε ηνπ Γηθαζηηθνχ κέινπο ηνπ A.Π..I. δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην
δηπιάζην ησλ εκεξεζίσλ απνδνρψλ ηνπ, θαη ε ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ
ππνινίπσλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ A.Π..I. δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηελ ακνηβή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην Γηθαζηηθφ, θαηά ζπλεδξίαζε απφ ην Γ..
ηνπ Π.I.. θαη θαηαβάιιεηαη απφ ην Tακείν ηνπ Π.I..

(ηηο παξ. 3,5 θαη 8 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 73 αλαθέξεηαη σο κέινο Eθέηεο ή
Γηθαζηηθφ Mέινο, πνπ φκσο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
θαη επνκέλσο ζηεξείηαη ζεκαζίαο).
Άπθπο 74. Oη Πξφεδξνη ησλ θαηά ηφπνπο Iαηξηθψλ πιιφγσλ ή νη λφκηκνη
αλαπιεξσηέο ηνπο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζην αθξναηήξην σο πνιηηηθψο ελάγνληεο
θαηά ηελ εθδίθαζε παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 112, 113 ηνπ A.N. 1565/39.
Άπθπο 75. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ ηζρχ θαη επί φζσλ αζθνχλ ην
Oδνληηαηξηθφ Eπάγγεικα ζηελ Eιιάδα θαη επί ησλ Oδνληηαηξηθψλ πιιφγσλ H
ηζρχο ηνπ παξφληνο Γ/ηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο
Kπβεξλήζεσο.
N.Δ. 4111/ 1960 (ΦEK A/163). "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί
Yγεηνλνκηθψλ πιιφγσλ, Iαηξηθψλ θαη Παξαταηξηθψλ Eπαγγεικάησλ, Aζθαιίζεσο
Yγεηνλνκηθψλ, Φαξκάθσλ θαη ησλ πεξί Iαηξηθήο γεληθά Aληηιήςεσο θαη Γεκνζίαο
Yγείαο δηαηάμεσλ".

Kεφϊλαιο A'
Ιατρικού και Οδοντιατρικού Σύλλογοι
Άπθπο 1. 1. Kάζε Iαηξηθφο ή Oδνληηαηξηθφο χιινγνο έρεη ηελ επσλπκία ηνπ
Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ θαη ζηε ζθξαγίδα ηνπ παξίζηαηαη θχθινο κε ηελ επσλπκία
ηνπ, θαη ζηε κέζε ην εζλφζεκν. Eάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη χιινγνη, ζην Nφκν, ν
Iαηξηθφο ή Oδνληηαηξηθφο χιινγνο παίξλεη ηελ νλνκαζία ηεο πφιε φπνπ βξίζθεηαη ε
έδξα ηνπ πιιφγνπ.
2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ απφ 11/10-7-11-57 B. Γ/ηνο " πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ
πεξί Iαηξηθψλ πιιφγσλ δηαηάμεσλ" φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα , πξνζηίζεηαη ε εμήο
θξάζε " θαη βεβαίσζε ηνπ T..A.Y. φηη έρεη θαηαβιεζεί ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ
ζε απηφ".
3. Oη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ηνπηθψλ Iαηξηθψλ θαη
Oδνληηαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Παλειιελίσλ πιιφγσλ ιακβάλνληαη α) κε
αλάηαζε ησλ ρεξηψλ β) κε νλνκαζηηθή θιήζε, πξνθεηκέλνπ γηα γεληθά ζνβαξά
δεηήκαηα θαη εθφζνλ ππνβιεζεί έγγξαθε πξφηαζε ή πξνθνξηθή απφ ην 1/4 ησλ
παξφλησλ κειψλ θαη γ) κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα
εθινγή πξνζψπσλ ή πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ θαη φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
H παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ B.Γ. 11.10.57 " πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ
δηαηάμεσλ ηνπ A.N. 1565/1939" θαηαξγείηαη.
4. Oη αξραηξεζίεο ησλ Παλειιελίσλ, Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ, πιιφγσλ
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Πξνλνίαο.
5. (Kαηαξγήζεθε άξζξν 4, N. 1425/84).
6. (Aληηθαζηζηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ B.Γ. 7.11.57, φπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 20 N.Γ. 3895/58).
Άπθπο 2. 1. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα παξάλνκε άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ ή
νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ε έθεζε δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο θαη ε πνηλή θπιάθηζεο πνπ επηβιήζεθε δελ
κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή.
2. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο χιινγνο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ λα παξαπέκπεη κέιε ηνπ κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή Πεηζαξρηθψλ
πκβνπιίσλ ησλ ηνπηθψλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ γηα εθδίθαζε ησλ παξαπησκάησλ ηνπο
ζε Πεηζαξρηθφ πκβνχιην άιινπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά
απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ: ν γηαηξφο πνπ ηηκσξήζεθε ή θαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ζε πεξίπησζε κε νκφθσλεο
απαιιαθηηθήο απνθάζεσο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ελψπηνλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ,
ελψ εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ απφ 11-10-1957 Γ/ηνο.
Tα παξαπάλσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνλ Π.Oδνλη. χιινγν.
3. Oη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ εθηεινχληαη σο πξνο ηα
επηβαιιφκελα πξφζηηκα θαη ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
εθηειέζεσο ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ,
ζηνλ νπνίν εδξεχεη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν Eηξελνδίθεο
ηεο έδξαο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ έρεη πξνβεί ζηελ πεξηαθή ζην αληίγξαθν ηεο
απνθάζεσο ηνπ εθηειεζηήξηνπ ηχπνπ πνπ ηνπ δηαβηβάζηεθε. Όιεο νη ζρεηηθέο
πξάμεηο κε ηελ εθηέιεζε απηή δηεμάγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Iαηξηθνχ ή

Oδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ αηειψο. Tα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Παλειιήληνπο
Iαηξηθνχο ή Oδνληηαηξηθνχο πιιφγνπο.
4. Oη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί χιινγνη έρνπλ δηθαίσκα, είηε νη ίδηνη, είηε
αζθψληαο ην δηθαίσκα ησλ γηαηξψλ θαη νδνληνγηαηξψλ, λα εγείξνπλ αγσγέο, λα
ππνβάινπλ κελχζεηο, λα παξίζηαληαη σο πνιηηηθνί ελάγνληεο θαη γεληθά έρνπλ φια ηα
δηθαηψκαηα ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ αδηθεζέληα γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ
Nφκσλ θαη Kαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ησλ γηαηξψλ
θαη νδνληνγηαηξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Kψδηθα Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο, εθηφο αλ απηνί αληηηίζεληαη ξεηά ζε ηέηνηα δηθαζηηθή ελέξγεηα ησλ
πιιφγσλ ηνπο. Eπίζεο νη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί χιινγνη θαη Παλειιήληνη
χιινγνη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη δηθαηνχληαη λα παξεκβαίλνπλ
ζε θάζε δίθε ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ άζθεζε
ηνπ Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηελ ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή ακνηβή
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ.
5. Tα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ Γηνηθεηηθήο Oξγάλσζεο, έληαμεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ Iαηξηθψλ, Oδνληηαηξηθψλ, Φαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ
Παλειιελίσλ πιιφγσλ θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ή ηελ
θαηάξγεζε λέσλ ζέζεσλ ζα ξπζκηζηνχλ κε B. Γ/γκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ
Yπνπξγψλ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, Πξνεδξίαο ηεο Kπβεξλήζεσο θαη Oηθνλνκηθψλ,
κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ ή Oδνληηαηξηθνχ
ή Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ θαζψο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ αληίζηνηρνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ.
Άπθπο 3. Γηα θάζε αίηεζε πξνο ηελ Eπηηξνπή ηνπ Nνκ. 2049/52 απαηηείηαη θαηαβνιή
παξαβφινπ δξαρκψλ 500 ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ ή Oδνληηαηξηθφ χιινγν γηα ηελ
έθδνζε ζρεηηθνχ γξακκαηίνπ.
Aπφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί χιινγνη.
(Tα άξζξα απφ 4 κέρξη θαη 32 δελ παξαηίζεληαη, γηαηί είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ).
Άπθπο 33. ην άξζξν 22 ηνπ B.Γ.ηεο 7-11-1957 αληί ηεο θξάζεσο "έλα κήλα" ηίζεηαη
ε θξάζε "δέθα πέληε εκέξεο" θαη αληί "δέθα εκέξεο" ηίζεηαη ε θξάζε "νθηψ εκέξεο".
Mεηά ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Γ. 3895/58 πξνζηίζεηαη ε θξάζε "δεθαπέληε
εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο".
H εθινγή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ελεξγείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε φπσο
θαζφξηδε ην άξζξν 71 ηνπ A.N. 1565/1939.
H εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξ. 62 ηνπ A.N. 1565/1939.
Άπθπο 34. (Aλαθέξεηαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ βνπιεπηψλ).
Άπθπο 35. H ηζρχο ηνπ παξφληνο N.Γ. αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο.

V. Πανελλήνιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ

N. 727/13-10-1977 (ΦEK τ. A' 308) Περύ τροποπούηςησ
διατϊξεων τησ περύ Πανελλόνιου Iατρικού Συλλόγου και
Iατρικών Συλλόγων, κεύμενησ Nομοθεςύασ.
Άπθπο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο χιινγνο (Π.I..) απνηειεί ην θεληξηθφ
ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαη ηελ επνπηεχνπζα νξγάλσζε φισλ ησλ γηαηξψλ θαη ηαηξηθψλ
πιιφγσλ ηεο ρψξαο, θαη είλαη λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ
Aζήλα.
2. O Π.I.. έρεη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε γεληθήο θχζεσο δεηεκάησλ Όπσο ηδίσο:
α) Nα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ γηα γεληθά ζέκαηα θαη λα
ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαλνληθήο θαη λφκηκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
β) Nα επνπηεχεη ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ηελ
πξναγσγή ησλ δενληνινγηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
γ) Nα γλσκαηεχεη επί Nνκνζρεδίσλ, ζρεδίσλ Π.Γ/ησλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ,
ζρεηηθψλ κε ηε δεκφζηα πγηεηλή ή ην ηαηξηθφ επάγγεικα, εθφζνλ δεηεζεί ε γλψκε ηνπ
απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Τπνπξγφ Τγείαο).
δ) Nα παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Iαηξηθήο Eπηζηήκεο θαη λα
εθθξάδεη γλψκε επί ζεκάησλ ηαηξηθήο εθπαηδεχζεσο, κεηαπηπρηαθήο επηκφξθσζεο
θαη επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ.
ε) Nα κειεηά πγεηνλνκηθά ζέκαηα θαη λα νξγαλψλεη επηζηεκνληθά Iαηξηθά πλέδξηα
ζη) Nα εθδίδεη πεξηνδηθφ δειηίν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Iαηξηθνχο
πιιφγνπο.
δ) Nα εθπξνζσπεί ηνπο γηαηξνχο ηεο Xψξαο ζηνλ Παγθφζκην Iαηξηθφ χιινγν.
3. Tα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
Άπθπο 2. 1. Όξγαλα ηνπ Π.I.. είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιηφ ηνπ.
2. H ζθξαγίδα ηνπ Π.I.. απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο
θχθινπο, ν εμσηεξηθφο ησλ νπνίσλ έρεη δηάκεηξν 0,04 ηνπ κέηξνπ. ην εζσηεξηθφ
ηνπο ππάξρεη ην Έκβιεκα ηεο Eιιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ελψ γχξσ απφ απηφ
αλαγξάθνληαη θπθιηθά ζην επάλσ κέξνο νη ιέμεηο "Yπνπξγείν Kνηλσληθψλ
Yπεξεζηψλ", ζην θάησ κέξνο νη ιέμεηο " Παλειιήληνο Iαηξηθφο χιινγνο" θαη ζηνλ
εμσηεξηθφ θχθιν νη ιέμεηο "Eιιεληθή Γεκνθξαηία".
3. O Π.I.. αιιεινγξαθεί απ' επζείαο κε φιεο ηηο αξρέο. Tα έγγξαθα ππνγξάθνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζθξαγίδνληαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ.
4. O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.. ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο
Aξρήο.
Άπθπο 3. H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.I.. απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο πνπ
εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ
ησλ κειψλ ηνπο θαηά ηελ αθφινπζε αλαινγία:
α) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ, κέρξη 50 κέιε εθιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν.
β) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 51-200 κέιε εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο.
γ) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 201-500 κέιε εθιέγνπλ ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο.

δ) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 501-1000 κέιε εθιέγνπλ έμη εθπξνζψπνπο.
ε) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 1001-2000 κέιε εθιέγνπλ δέθα εθπξνζψπνπο.
ζη) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 2001-3000 κέιε εθιέγνπλ δψδεθα εθπξνζψπνπο.
δ) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 3001-5000 κέιε εθιέγνπλ δεθαπέληε εθπξνζψπνπο.
ε) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ 5001-10.000 κέιε εθιέγνπλ είθνζη εθπξνζψπνπο.
ζ) χιινγνη πνπ αξηζκνχλ πάλσ απφ 10.001 κέιε εθιέγνπλ ηξηάληα εθπξνζψπνπο.
(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 120 ηνπ N. 2071/92 (ΦEK A 123) πνπ ζπκπιεξψλεη ην
αλσηέξσ άξζξν 3).
πκκεηνρή πξνέδξσλ ηνπ I.. ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Π.I..
Άπθπο 120 (Ν. 2071/92). ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 727/1977 "Πεξί
ηξνπνπνηήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηεο Πεξί Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη
Iαηξηθψλ πιιφγσλ θείκελεο λνκνζεζίαο" (ΦEK A' 308) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί
κε ην άξζξν πέκπην ηνπ N. 1425/1984 "Kχξσζε χκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε
επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦEK A' 30), πξνζηίζεηαη εδάθην,
ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζπκκεηέρνπλ επίζεο
θαη νη πξφεδξνη φισλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο
ηνπο, κεηά ςήθνπ".
Άπθπο 4. H Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.I.. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλάγεηαη
ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ηδίσο εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη
ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ, ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Π.I..
θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Π.I..
Άπθπο 5. 1. H Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ
έλα απφ ηα κέιε ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ
επφκελε κέξα, νπφηε ζεσξείηαη φηη ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα
παξφληα κέιε ηεο.
2. H Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά θάζε έηνο, θαη εθηάθησο
εθφζνλ θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή αλ απηφ δεηείηαη απφ
ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηεο κε έγγξαθε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ.
3. Tε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Tα
κέιε πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Πpφεδξν ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, κε
αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ή κε πξνζθιήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο Iαηξηθνχο
πιιφγνπο θαη απνζηέιινληαη πξηλ 15 κέξεο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε. ηηο
πξνζθιήζεηο νξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηα ζέκαηα πξνο
ζπδήηεζε.
Eθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε, κπνξεί λα ζπδεηεζεί θαη
άιιν ζέκα, εθφζνλ πξνηαζεί θαη γίλεη δεθηφ γηα ζπδήηεζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
παξηζηακέλσλ κειψλ.
4. Oη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη κπνξεί λα
μαλαλαζπδεηεζεί αθφκε κηα θνξά θαη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, εθφζνλ ππνζηεί
ηξνπνπνηήζεηο.
5. H ςεθνθνξία γηα θάζε πξνζσπηθφ ζέκα ή γηα ηελ εθινγή πξνζψπνπ είλαη κπζηηθή.

6. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά ηα νπνία
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα.
7. Tσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ. Aλ ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ηνλ
αλαπιεξψλεη ν Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο.
Άπθπο 6. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ηνπ Π.I.. γίλεηαη αλά ηξηεηία ζπγρξφλσο κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ
θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ. Eπηηξέπεηαη ην ίδην πξφζσπν λα εθιεγεί ζαλ κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη σο
εθπξφζσπνο ηνπο ζηε γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.I.. Όζνη επηζπκνχλ λα
αλαθεξπρζνχλ γηα ηηο ζέζεηο εθπξνζψπσλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Iαηξηθφ
χιινγν ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Oη ππνςήθηνη εθπξφζσπνη πξέπεη λα έρνπλ γξαθεί
κέιε ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ πξηλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαη λα έρνπλ
εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην χιινγν. Γηα ηελ πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο, ηελ αλαθήξπμε ππνςεθίσλ, ηελ θξίζε ησλ
ελζηάζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν,
εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ θαη Iαηξηθψλ πιιφγσλ.
H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Π.I.. γίλεηαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα
πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ
πιιφγσλ.
Όζνη ςεθίδνπλ εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο πνπ κπαίλεη
ζην πιάη ηνπ φλνκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ. Oη εθπξφζσπνη ππνρξεψλνληαη λα
παξαβξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ, φηαλ θαινχληαη γηα ελεκέξσζή ηνπο.
Άπθπο 7. 1. ε Iαηξηθνχο πιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ή ε
εθινγή ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν, γίλεηαη θαηά ηκήκαηα. ε
θάζε ηκήκα ςεθίδνπλ κέρξη 500 γηαηξνί.
H εθινγή ζηα ηκήκαηα απηά δηεμάγεηαη γηα δχν ζπλερείο εκέξεο. Mε κέξηκλα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο.
2. αλ εθινγηθά ηκήκαηα κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ
Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), θαη Nνζειεπηηθά Iδξχκαηα ή άιια
νηθήκαηα, θαζψο θαη δεκφζηα θηίξηα, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ εθινγέσλ θάζε ηκήκαηνο, αθνχ
αλαγξαθνχλ θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. H
παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν θαη κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθήο
αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηηο εθινγέο.
ε θάζε ηκήκα ζπγθξνηείηαη ηδηαίηεξε εθνξεπηηθή επηηξνπή.
3. ηνπο Iαηξηθνχο πιιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο ε εθινγή δηεμάγεηαη θαηά ηκήκαηα,
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο),
Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα Γηθαζηηθφ Λεηηνπξγφ, σο
Πξφεδξν, έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο 5νπ βαζκνχ θαη ηξία κέιε ηνπ

Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
Tα κέιε ησλ Eθνξεπηηθψλ Eπηηξνπψλ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνχο αλαπιεξσκαηηθνχο
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ κε θιήξν, απφ ηα κε ηα ππνςήθηα κέιε.
4. Oη Eθνξεπηηθέο επηηξνπέο ησλ ηκεκάησλ κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο
δηαβηβάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνπο
ππνςήθηνπο, θαζψο θαη ηηο ελζηάζεηο επί ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ηπρφλ έρνπλ
ππνβιεζεί ζηελ Kεληξηθή εθνξεπηηθή Eπηηξνπή, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε
ηηο ελζηάζεηο απηέο.
5. H Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ
πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγνκέλσλ κε ηελ ζχληαμε πξαθηηθνχ, φπνπ
αλαγξάθνληαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθινγήο.
Άπθπο 8. 1. Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.I.. απαξηίδεηαη απφ 15 κέιε πνπ
εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απφ ηα κέιε ηεο, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο
αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ.
2. H Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.. κε ζθνπφ ηελ
εθινγή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο
νηθείνπο Nνκάξρεο ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ
Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην
Iαηξηθφ χιινγν.
3. Oη πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ (A.Π..I.)
απνζηέιινληαη 15εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Άπθπο 9. 1. Όζα απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθηίζεληαη ζε ςεθνθνξία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζπλδπαζκνχο.
O αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζπλδπαζκνχ είλαη ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ
εθιέγνληαη.
Tα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζε ρσξηζηφ γηα θάζε ζπλδπαζκφ
ςεθνδέιηην, θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά.
2. Oη ζπλδπαζκνί θαηαξηίδνληαη κε έγγξαθε δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ
φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ην απνηεινχλ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ
Π.I.. δχν ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή.
3. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 άξζξν 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30).
4. H ππέξ ησλ ππνςεθίσλ πξνηίκεζε εθθξάδεηαη κε ζηαπξνχο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ
δελ πεξηνξίδεηαη.
5-7. (Kαηαξγήζεθαλ κε ηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1425/1984 ΦEK A 30).
8. Aπφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη θαηά ζεηξά φζνη έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. ε πεξίπησζε ηζνζηαπξίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ
Eθνξεπηηθή επηηξνπή.
9. H ψξα ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.I.., ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαηάιιεια.
Άπθπο 10. 1. H εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ θαη ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ελεξγείηαη απφ ηξηκειή
εθνξεπηηθή επηηξνπή, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ κε θιήξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο

πλέιεπζεο πνπ δελ είλαη ππνςήθηνη.
Kαηά ηελ εθινγή ε εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία, γηα ηηο
ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ, θαζψο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη.
2. Γηα ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαζψο θαη γηα ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ,
ζπληάζζεηαη απφ ηελ Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πξαθηηθφ, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο.
Άπθπο 11. Mέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν
εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνην απφ απηά έιαβε ηηο
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ην αξραηφηεξν βάζεη ηνπ ρξφλνπ
εγγξαθήο ζην Mεηξψν ηνπ πιιφγνπ, θαιεί ηνπο ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ εθιεγεί
πξνο εθινγή Πξνέδξνπ, A' θαη B' Aληηπξνέδξσλ, Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη Tακία.
Aπηνί εθιέγνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία ε εθινγή
επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ πνπ πιεηνςήθηζαλ γηα θάζε ζέζε.
Άπθπο 12. 1. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ.
2. O Πξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε 8
εκέξεο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ 5 ηνπιάρηζηνλ κέιε.
3. Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη έμη ηνπιάρηζηνλ
απφ ηα κέιε ηνπ, θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, πνπ ππνγξάθνληαη απφ φινπο φζνπο παξίζηαληαη.
4. Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην Π.I.. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε.
5. Tνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνλ αλαπιεξψλεη ν A' Aληηπξφεδξνο θαη
απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο, θαη εάλ θαη απηφο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί, ηνλ
αλαπιεξψλεη άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ.
O Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
Yπεξεζηψλ ηνπ Π.I.. θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ηακία ηζρχνπλ αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ Tακία
ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ.
Άπθπο 13. 1. O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.. δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο θαη Πξφεδξνο
θάπνηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
2. Eθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I.. είλαη θαη πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ,
επηιέγεη κέζα ζε 3 εκέξεο ην αμίσκα, ην νπνίν επηζπκεί λα δηαηεξήζεη.
Aλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ην αμίσκα
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ.
Άπθπο 14. 1. Tα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Π.I.., ηα νπνία δελ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο
δηθαηνχληαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηηο ζπλεδξηάζεηο.
Tα αληίζηνηρα πνζά νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ
Iαηξηθνχ πιιφγνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ
(Yπνπξγφ Yγείαο) θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν.
2. Mε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, πνπ

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) κπνξεί λα
παξέρεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε θαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Π.I.., ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο θαη ζηα κέιε ηνπ Aλσηάηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ. Aπηή θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Π.I..
(Tν άξζξν 15 πεξί θπβεξλεηηθνχ Eπηηξφπνπ θαηαξγήζεθε)
Άπθπο 16. 1. H άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηνλ
Π.I.. είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα κέιε ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ε
αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000-10.000 δξαρκψλ.
Tελ πνηλή απηή επηβάιιεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ, κέζα ζε
δχν κήλεο απφ ηελ παξάιεηςε, εθηφο κφλν αλ ππνβιεζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα
νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ παξάιεηςε απηή. Kαηά ηεο απνθάζεσο απηήο επηηξέπεηαη
αίηεζε αλαζεσξήζεσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηνπ λνκάξρε, ν νπνίνο θξίλεη
νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε παξάιεηςε.
2. H ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ή ησλ λνκίκσλ
αλαπιεξσηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε, γηα ηελ αλάδεημε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.I.. είλαη ππνρξεσηηθή.
H αδηθαηνιφγεηε απνπζία ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε
έθπησζε απφ ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ.
3. H απφθαζε γηα ηελ έθπησζε εθδίδεηαη απφ ην Aλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην,
ππνρξεσηηθά κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ άζθεζε ηεο δίσμεο.
Kαηά ηεο απφθαζεο απηήο αζθείηαη αίηεζε ζεξαπείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
ελψπηνλ ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), ν νπνίνο θξίλεη
νξηζηηθά γηα ην αλ ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ή φρη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε γεληθή
πλέιεπζε.
4. Tα πξφζηηκα ησλ πνηλψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ
νηθείν χιινγν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ.
5. Mε Yπνπξγηθή απφθαζε, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.I..,
κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άπθπο 17. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2, άξζξ. 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30)
Άπθπο 18. H ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ εηζθνξψλ ησλ
Iαηξηθψλ πιιφγσλ πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν, πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπληζηά
γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Tακία πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν δηθάδεηαη απφ ην
A.Π..I. θαη επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή ή έθπησζε απφ ην αμίσκα. H ηειεπηαία απηή
πνηλή επηβάιιεηαη, αλ απφ πξφζεζε δελ θαηέβαιιαλ ηε ζπλδξνκή πξνο ηνλ
Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν
Άπθπο 19. 1. Γηα ηελ αλάδεημε αηξεηήο δηνηθήζεσο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ θαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζε εκεξνκελία
πνπ ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, ζα εθιεγνχλ απφ
ηνπο Iαηξηθνχο πιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 κέιε, εθπξφζσπνί ηνπο
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Mέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο νηθείνπο Nνκάξρεο ηεο
εθινγήο ησλ εθπξνζψπσλ ζα ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παλειιήληνπ

Iαηξηθνχ πιιφγνπ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ.
3. H ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ησλ κειψλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ γηαηξψλ πνπ ζα εθιεγνχλ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα δηαξθέζεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ πιιφγσλ, ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πξψηεο
αξραηξεζίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
Άπθπο 20. 1. Kαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 53 ηνπ απφ 7-115B.Γ/ηνο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ "πεξί
ηαηξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ δηαηάμεσλ ηνπ A.N.1563/39".

VI. Άςκηςη τησ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα από υπηκόουσ κρατών-μελών τησ Ευρωπαϊκήσ
Ένωςησ

(Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ)

Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απφ ηαηξνχο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ
Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, θαζψο θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο ππ αξηζκφλ 75/362, 75/363 ηεο 16/6/1975, 81/1057 ηεο 14/12/1981 θαη 82/76
ηεο 26/1/1982 νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ".

Άςκηςη του ιατρικού επαγγϋλματοσ
Άπθπο 2. Γηαηξνί, ππήθννη ησλ Kξαηψλ - κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ,
κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα αζθήζνπλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα, θαηφπηλ
ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο
Eιιεληθήο λνκνζεζίαο.
Άπθπο 3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν άδεηαο απαηηείηαη:
α) Aίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, β) Γίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιινο ηαηξηθφο ηίηινο
απφ εθείλνπο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο γηα ηελ άζθεζε
ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο κε ή ρσξίο εηδηθφηεηα, γ) O ελδηαθεξφκελνο πξέπεη : γα)
Nα ζπγθεληξψλεη ηηο ειάρηζηεο πξνππνζέζεηο θαηαξηίζεσο ή ηνπο άιινπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ Oδεγία 75/363/EOK ηεο 16/6/1975 γηα ηελ απφθηεζε
δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηαηξηθψλ ηίηισλ, γβ) Nα ζπγθεληξψλεη ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε Nνκνζεζία ηνπ Kξάηνπο-κέινπο πξνειεχζεσο ή θαηαγσγήο,
πξνυπνζέζεηο ήζνπο θαη εληηκφηεηαο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη
ηελ άζθεζε απηνχ, γγ) Nα κελ έρεη ηεζεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή
αληίιεςε ιφγσ έιιεηςεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο γηα έλα απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 1686 θαη 1705 ηνπ A.K., γδ) Nα έρεη ηελ αλαγθαία γλψζε
ηεο Eιιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, αλαιακβάλνληαο πξνζσπηθή επζχλε γηα ηνχην
κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ N.Γ. 105/1969, δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηζαγέλεηαο.
Άπθπο 4. 1. Ζ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή
πξνειεχζεσο, απαηηνχκελε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ήζνπο θαη εληηκφηεηαο ηνπ
άξζξνπ 3 (πεξίπησζε γβ) ηνπ παξφληνο, γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έλαξμε αζθήζεσο ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο ηνχηνπ.
Δάλ θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο δελ
απαηηείηαη απφδεημε ήζνπο θαη εληηκφηεηαο γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθήζεσο ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ ή, εάλ ηνχην ιείπεη, ηζφηηκν έγγξαθν, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
Ζ άδεηα δελ ρνξεγείηαη εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ εθείλα πνπ
αλαθέξνληαη ζην εδάθην δ' ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν. 1565/1939 "Πεξί θψδηθνο
αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο".
2. Δάλ γίλνπλ γλσζηά ζηηο αξκφδηεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο ηνπ Ηαηξηθνχ
Δπαγγέικαηνο ζηνπο ππεθφνπο Κξαηψλ-κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
Διιεληθέο αξρέο, ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ έμσ απφ ηελ Διιεληθή
Δπηθξάηεηα πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Διιάδα, θαη πνπ
κπνξεί αλ έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη Διιεληθέο
Αξρέο δεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα απηά απφ ην Κξάηνο-κέινο

θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο. ε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρνχνπζα
Ννκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο θαη κεηά ζρεηηθή
εθηίκεζε, ηα γεγνλφηα απηά ζεκαίλνπλ έιιεηςε ήζνπο θαη εληηκφηεηαο, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ Ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή πξφθεηηαη γηα θαηαδίθε γηα
πξάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην εδ. Γ' ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΑΝ 1565/1939, ε αίηεζε γηα
ρνξήγεζε αδείαο απνξξίπηεηαη ή, αλ ε άδεηα έρεη ρνξεγεζεί, αλαθαιείηαη.
3. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα έγγξαθα δελ δχλαληαη λα ππνβιεζν0χλ ζηελ αξκφδηα
γηα ηελ έθδνζε άδεηαο Αξρή, κεηά πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηεο εθδφζεψο ηνπο.
(Σην άξζξν 5 κλεκνλεύνληαη νη νλνκαζίεο ηωλ δηπιωκάηωλ ηωλ Κξαηώλ-κειώλ ηεο
ΔΟΚ).

Προώποθϋςεισ καταρτύςεωσ
Άπθπο 6. 1. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ
γηαηξψλ, πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξν 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαξηίζεσο ησλ άξζξσλ 1,2,4 θαη 5 ηεο αξηζκ.
75/363/16.6.1975 Oδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ ή ηνπ
άξζξνπ 12 απηνχ.
2. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ N. 1193/1981 "πεξί ηεο εμ
αθξνδηζίσλ λφζσλ πξνζηαζίαο θ.ιπ." εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο γηαηξνχο ππεθφνπο
ησλ Kξαηψλ - κειψλ, εθφζνλ ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά ή άιινη ηίηινη ηνπο,
λεπξνςπρηαηξηθήο ή αθηηλνινγίαο, πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη είηε ζηα άξζξα 2,3 θαη 5 ηεο Oδεγίαο 75/363/EOK είηε ζην άξζξν 12
απηνχ.

Άδεια χρηςιμοποιόςεωσ τύτλου ιατρικόσ ειδικότητασ Προώποθϋςεισ χορηγόςεωσ τησ ϊδειασ
Άπθπο 7. 1. H ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απφ γηαηξνχο ππεθφνπο
ησλ Kξαηψλ-κειψλ, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Eιιάδα γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο, επηηξέπεηαη κεηά απφ ρνξήγεζε άδεηαο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ηίηινπ
ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
απαηηείηαη ν αηηψλ λα έρεη δίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο
απφ απηνχο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ
άζθεζε κίαο απφ ηηο θαηαλνκαδφκελεο ζηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ εηδηθφηεηεο,
θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
(Σην άξζξν 8 κλεκνλεύνληαη νη νλνκαζίεο ηωλ δηπιωκάηωλ πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηελ
Eιιάδα)

Xρόςη τύτλων
Άπθπο 9. Γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα εγθαηαζηάζεσο θαη άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
ζηελ Eιιάδα κε ή ρσξίο εηδηθφηεηα, θέξνπλ ηνλ ηζρχνληα ζηελ Eιιεληθή Eπηθξάηεηα

ηίηιν, πνπ αληηζηνηρεί ζηε γεληθή ή εηδηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη δηθαηνχληαη λα θάλνπλ
ρξήζε κφλν ηνπ ηίηινπ απηνχ θαη ηεο ζπληκήζεψο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία
ηνπ ηίηινπ ηνπο ζην Kξάηνο-κέινο πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπο.
Άπθπο 10. 1. Γηαηξνί ππήθννη Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αθαδεκατθφ ηίηιν, πνπ αλαγλσξίδεηαη
ζε απηνχο, απφ ην Kξάηνο-κέινο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο
ζπληκήζεσο ζηε γιψζζα ηνπ Kξάηνπο απηνχ. O ηίηινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ πξέπεη λα θέξεη ην φλνκα θαη ηνλ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ην ρνξήγεζε.
2. Aλ ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ηίηινπ
ηνπ Kξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε
ηνλ αλαγλσξηδφκελν θαη ρξεζηκνπνηνχκελν ζηελ Eιιάδα ηίηιν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε ή απφθηεζε
εηδηθφηεηαο πνπ δελ έρεη απνθηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ν ηχπνο ηνπ ηίηινπ ηνπ
Kξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο αξρή, κε ηελ πεξί ρνξήγεζεο
ηεο άδεηαο πξάμε ή άιιε παξφκνηα.
Άπθπο 11. 1. Γηαηξνί ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο θαη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ
ρνξεγείηαη ζηε Eιιάδα θαη πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2
πεξηπηψζεηο α θαη β ηνπ παξφληνο ή πνπ αλ θαη κλεκνλεχεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο
δελ ρνξεγείηαη ζην Kξάηνο-κέινο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο δχλαληαη λα ιάβνπλ ηνλ
αλσηέξσ ηίηιν ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δηαδηθαζία
εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαη' απηή πξνυπνζέζεηο.
{εκείσζε: Βι. ρεη. Άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ Ν. 2071/92, θαησηέξσ}
2. Oη αξκφδηεο Eιιεληθέο αξρέο, επαιεζεχνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηάξηηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξάγξαθν 1
ππεθφνπο ησλ Kξαηψλ-κειψλ θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά ή
άιινπο ηίηινπο θαηάξηηζεο, πνπ απνλέκνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Kξάηνποκέινπο, θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
Eθφζνλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηάξηηζε απηή,
δελ αληηζηνηρνχλ πξνο εθείλα πνπ απαηηνχληαη ζηελ Eιιάδα, νη αλσηέξσ αξρέο
πιεξνθνξνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη.
3. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο ή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο,
ππεθφσλ θξαηψλ-κειψλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νλνκαζίεο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 5 θαη 8 απηνχ αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή, εθφζνλ
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή νξγαληζκψλ ηνπ Kξάηνπο
Mέινπο πνπ ηα ρνξεγεί. Tν πηζηνπνηεηηθφ απηφ βεβαηψλεη φηη απηά ηα δηπιψκαηα,
πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο ή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηνχλ
εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Oδεγίαο 75/363/EOK πνπ αλαθέξεηαη,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηα άξζξα 2, 4 ή 6 ηεο νδεγίαο 75/362/EOK θαη φηη
εμνκνηνχληαη, απφ ηα Kξάηε-κέιε πνπ ηα ρνξεγνχλ, πξνο ηα δηπιψκαηα,
πηζηνπνηεηηθά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζηα άξζξα 3,5 ή 7 ηεο Oδεγίαο
75/362/EOK.

Kατοχύρωςη κεκτημϋνων δικαιωμϊτων
Άπθπο 12. 1. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη γηαηξψλ ππεθφσλ ησλ
Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηα Kξάηε-κέιε
θαηαγσγήο ή πξνζέιεπζεο πξηλ αλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ππ'αξηζκ. 75/363/16-6-75
νδεγία ηεο EOK ή πνπ πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε πνπ, ελψ είρε αξρίζεη πξηλ,
νινθιεξψζεθε κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο αλαγλσξίδνληαη σο
επαξθή ζηε Eιιάδα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε πνπ πηζηνπνηεί φηη νη
γηαηξνί απηνί άζθεζαλ ηε ηαηξηθή πξαγκαηηθά θαη λφκηκα επί ηξία ηνπιάρηζηνλ
ζπλερή ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε πξνεγνχκελσλ απφ ηεο ρνξεγήζεσο ηεο
βεβαίσζεο, ρξφλσλ.
2. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο γηαηξψλ ππεθφσλ
ησλ Kξάησλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηα Kξάηε-κέιε
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πξηλ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ππ' αξηζκφλ 75/363/16.6.75
νδεγία ηεο EOK ή πνπ πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε πνπ ελψ είρε αξρίζεη πξηλ,
νινθιεξψζεθε κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή απηήο, θαη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην
ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα
2,3,4, θαη 5 ηεο αλσηέξσ νδεγίαο, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή ζηελ Eιιάδα, εθφζνλ ν
ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ Kξάηνποκέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πνπ λα βεβαηψλεη άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο απηήο,
επί ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ εηδηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ Kξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο
ηεο εηδηθφηεηαο απηήο, πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ αλσηέξσ νδεγία. Eάλ πξηλ λα ηεζνχλ
ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ρξεηαδφηαλ ζηε Eιιάδα γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ειάρηζηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο θαηψηεξε απφ εθείλε πνπ
κλεκνλεχεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο αλσηέξσ νδεγίαο, ε δηαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ Eιιάδα ειάρηζηεο
δηάξθεηαο θαηάξηηζεο.
3. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη, πνπ δφζεθαλ απφ Kξάηε- κέιε ησλ
Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πξηλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη
νδεγίεο EOK 75/362 θαη 75/363 θαη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηιακβαλφκελεο
ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο θαηνλνκαζίεο, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή, εθφζνλ
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο εθδηδφκελν απφ ηη αξκφδηεο ηνπ Kξάηνποκέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο αξρέο.
4. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο πνπ πηζηνπνηνχλ
εθπαίδεπζε πνπ απνθηήζεθε ζην έδαθνο ηεο πξψελ Λανθξαηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Γεξκαλίαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ
θαηάξηηζεο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 84/86, αλαγλσξίδνληαη
σο επαξθή ζηε Eιιάδα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ησλ Aξκνδίσλ Aξρψλ
πνπ πηζηνπνηεί:
1. Eθπαίδεπζε πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηε εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 9 παξ. 1 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 75/363/E.O.K.
2. Γηθαίσκα άζθεζεο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθεπκέλνπ γηαηξνχ, ζην ζχλνιν ηνπ
εδάθνπο ηεο Γεξκαλίαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο γεξκαληθέο αξρέο θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ.
84/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. A4/1665/90 Kνηλή Yπνπξγηθή Aπφθαζε.
3. Όηη νη γηαηξνί άζθεζαλ ηελ εηδηθφηεηα απηή επί ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην
δηπιάζην ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο εηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 84/96.

Δικαιώματα και υποχρεώςεισ εγκαθιςταμϋνων
Άπθπο 13. Oη γηαηξνί, ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Eιιάδα,
έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο πθηζηακέλεο Eιιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δενληνινγία άζθεζεο
ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο κε εμαίξεζε
ην δηθαίσκα λα εθιέγνληαη κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ηαηξηθψλ πιιφγσλ.

Παροχό υπηρεςιών
Άπθπο 14. 1. Γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ,
θάηνρνη ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηαηξηθψλ ηίηισλ κε ή ρσξίο
εηδηθφηεηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο, κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηνπο ηίηινπο απηνχο ηαηξηθέο ππεξεζίεο αθνχ
ππνβάινπλ ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν δήισζε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Bεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Kξάηνπο-κέινπο ηεο επαγγεικαηηθήο
εγθαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φηη αζθνχλ λφκηκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο
νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζην θξάηνο απηφ, β) Bεβαίσζε
ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Kξάηνπο-κέινπο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, φηη έρνπλ δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινπο ηίηινπο, νη νπνίνη
αλαθέξνληαη ζην παξφλ Π.Γ. θαη ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή
ζηελ Eιιάδα.
2. Οη βεβαηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηζρχνπλ γηα έλα ρξφλν απφ ηεο
έθδνζήο ηεο. ε επείγνπζα πεξίπησζε, νη βεβαηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ
κέζα ζε 45 κέξεο κεηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ζηε δήισζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
δηθαηνινγνχζαλ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξίπησζεο σο επείγνπζαο.
Άπθπο 15. 1. Πξηλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ν γηαηξφο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ νηθείν
Iαηξηθφ χιινγν ηνπ ηφπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηελ ππφ ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ πξνβιεπφκελε δήισζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη:
α) Tα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ γηαηξνχ, β) Tα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε εκεξνκελία
παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε θχζε θαη δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ή πξάμεσλ πνπ
πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ. Πνιιέο ηαηξηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην
αληηθείκελν κηαο κνλαδηθήο δήισζεο φηαλ αθνξνχλ έλα κφλν αζζελή θαη
εθηεινχληαη ζηε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο ζηελ Eιιάδα πνπ δελ μεπεξλά
ηηο 4 κέξεο, γ) Tνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλε
κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ην ζπίηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή γηα ηνλ νπνίν ν
γηαηξφο έξρεηαη ζηελ Eιιάδα. H παξνρή ππεξεζηψλ ζε Ξελνδνρείν, νπνηαδήπνηε
άιιε ηδησηηθή θαηνηθία, πιελ απηήο ηνπ αζζελή, ή ηαηξείν άιινπ γηαηξνχ, δελ
επηηξέπεηαη.
2. ε εμαηξεηηθέο θαη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε δήισζε παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί
λα ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνηέ φκσο κεηά ηελ
παξέιεπζε ησλ πέληε επνκέλσλ ηεο έλαξμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εξγαζίκσλ
εκεξψλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα εμαηξεηηθά θαη επείγνληα
πεξηζηαηηθά, ηα νπνία επέβαιαλ ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο πξηλ ηεο
ππνβνιή απηήο.

Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των γιατρών που παρϋχουν
υπηρεςύεσ
Άπθπο 16. Oη γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηηο ηαηξηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηελ Eιιάδα, έρνπλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
γηαηξψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Eιιάδα
θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ησλ δενληνινγηθνχ,
επαγγεικαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ραξαρηήξα δηαηάμεσλ κε εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο ηαηξηθνχο πιιφγνπο.
Άπθπο 19. Ηαηξφο επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα γηα άζθεζε ηνπ
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο δχν ή πεξηζζνηέξσλ
Ηαηξηθψλ πιιφγσλ, Διιεληθψλ ή αιινδαπψλ, ή λα είλαη επαγγεικαηηθά
εγθαηεζηεκέλνο θαη ζηελ αιινδαπή.

VII. Δημψζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικϊν ςπηπεζιϊν
Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο - Υπεξεζηαθή θαηάζηαζε γηαηξώλ θιάδνπ ΔΣΥ - Πεηζαξρηθά
γηαηξώλ θιάδνπ ΔΣΥ - Δηδηθεπόκελνη - Υπεξεζία ππαίζξνπ

(Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ καηά χπονολογική ζειπά)

Εθνικό Σύςτημα Υγεύασ
N. 1278/1982 (ΦEK A' 105/31-8-1982)
Άπθπο 6. πκβνχιηα Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ Πξνζσπηθνχ.
1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηψληαη πκβνχιηα Kξίζεο
θαη Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ
(KEIOΠNI).
Mε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε έδξα θαη ε πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο θάζε
πκβνπιίνπ.
2. Tα πκβνχιηα Kξίζεο θαη Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ απνηεινχληαη απφ:
α) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηδαθηηθνχ εξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Iαηξηθνχ Tκήκαηνο
A.E.I. θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθείλνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο
ηνπ πκβνπιίνπ.
O εθπξφζσπνο νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Tκήκαηνο,
δ) Έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Nνζνθνκείνπ γηα ην νπνίν θξίλνληαη
νη γηαηξνί, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
γ) Έλα (1) γηαηξφ, πνπ πξνηείλεη ν Παλειιήληνο Iαηξηθφο χιινγνο (Π.I..) απφ
ππνςεθίνπο, πνπ πξνηείλνληαη απφ θάζε Iαηξηθφ χιινγν ηεο Πεξηθέξεηαο
αξκνδηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ.
δ) Έλα δηεπζπληή ή πθεγεηή θαη έλαλ επηκειεηή ή εηδηθεπκέλν βνεζφ ηεο ίδηαο ή
ζπγγεληθήο εηδηθφηεηαο κε ηε ζέζε γηα ηελ νπνηά γίλεηαη ε θξίζε πνπ εθιέγνληαη κε
θιήξν απφ θαηάινγν νλνκάησλ, πνπ θαηαξηίδεη ν Yπνπξγφο Yγείαο θαη Πξφλνηαο,
κεηά απφ πξφηαζε ησλ Iαηξηθψλ Eηαηξεηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηαηξηθψλ
θνξέσλ.
Aπφ ηνλ ίδην θαηάινγν νξίδεηαη κε θιήξν ζαλ εηζεγεηήο ην πκβνχιην, ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ γηα θάζε εηδηθφηεηα ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη, γηαηξφο πνπ
έρεη απνθηήζεη ηελ ίδηα ή ζπγγεληθή εηδηθφηεηα πξηλ 10, 6 ή 3 ηνπιάρηζην ρξφληα
αληίζηνηρα γηα ηελ θξίζε ζέζεσλ δηεπζπληψλ , επηκειεηψλ θαη εηδηθεπκέλσλ βνεζψλ.
ηα πξσηνβάζκηα πκβνχιηα επηινγήο πξνεδξεχεη ν γηαηξφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ
Παλειιήλην Iαηξηθφ χιινγν.
3. Oη εθπξφζσπνη ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θνξέσλ νξίδνληαη κέζα ζε
δέθα πέληε (15) κέξεο απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο
θαη Πξφλνηαο.
4. H ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη θαη 4νπ βαζκνχ θαη ε ζρέζε γάκνπ κε
ηνλ ππνςήθην απνηειεί θψιπκα ζπκκεηνρήο ζηα KEIOΠNI θαη ην κέινο νθείιεη λα
δεηήζεη ηελ εμαίξεζε ηνπ απφ ηελ θξίζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζέζεσο.
Άπθπο 7. Γεπηεξνβάζκην πκβνχιην Eπηινγήο.
1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηάηαη Γεπηεξνβάζκην
πκβνχιην Eπηινγήο Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ
Iδξπκάησλ θαη απνηειείηαη απφ:
α) Tνλ Πξφεδξν ηνπ KE..Y. σο Πξφεδξν κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ην λφκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Tνλ Πξφεδξν ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ην
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) Έλαλ αλψηεξν δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Γηθαηνζχλεο.

δ) Έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ
ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο θαη Πξφλνηαο.
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηδαθηηθνχ Eξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Iαηξηθψλ Tκεκάησλ
ησλ AEI ηεο ίδηαο ή ζπγγεληθήο εηδηθφηεηαο κε ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ε
θξίζε, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο θαη Πξφλνηαο κε θιήξν, απφ ην ζχλνιν
ησλ εθπξνζψπσλ πνπ πξνηείλνπλ ηα Iαηξηθά Tκήκαηα ησλ AEI ηεο Xψξαο.
αλ εηζεγεηήο ζην πκβνχιην ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ γηαηξφο, πνπ έρεη απνθηήζεη ηελ
εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία έγηλε θξίζε πξηλ 15,10 ή 5 ρξφληα αληίζηνηρα γηα
ηελ θξίζε ησλ δηεπζπληψλ, επηκειεηψλ ή εηδηθεπκέλσλ βνεζψλ.
2. Tν B/ζκην πκβνχιην θξίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ θαηφπηλ ελζηάζεσο θαηά ησλ
απνθάζεσλ ησλ Γεπηεξνβάζκησλ πκβνπιίσλ Kξίζεσο θαη επηινγήο Iαηξηθνχ θαη
Oδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.
Tελ έλζηαζε αζθνχλ είηε νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. Γηαηξνί ή Oδνληνγηαηξνί ή ν
Yπνπξγφο Yγείαο θαη Πξφλνηαο.
H έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσο θαη επηινγήο
ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αζθείηαη ζην δεπηεξνβάζκην
ζπκβνχιην, δελ αλαζηέιιεη ην δηνξηζκφ. (Tν εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5
ηνπ N. 2345/95).
3. H παξάγξαθνο 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πκβνχιην ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
4. Tν πκβνχιην Eπηινγήο είλαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα 3/5 ησλ κειψλ
ηνπο.
(H παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 5 ηνπ N. 2345/95 (ΦEK A 213).
5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ησλ πκβνπιίσλ ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
6. Όηαλ πξφθεηηαη γηα θξίζε θαη επηινγή Oδνληνγηαηξψλ, φπνπ ζηα πκβνχιηα
επηινγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή
εθπξνζψπσλ Iαηξηθνχ Tκήκαηνο θαη Iαηξηθψλ Φνξέσλ θαζψο θαη γηαηξψλ,
ζπκκεηνρήο αλη απηψλ αληίζηνηρα εθπξφζσπνη Oδνληηαηξηθνχ Tκήκαηνο θαη
Oδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ θαη Oδνληνγηαηξνί πνπ νξίδνληαη θαηά ηελ αληίζηνηρε
δηαδηθαζία.

Yπηρεςιακό κατϊςταςη γιατρών κλϊδου EΣY
N.1397/83 (ΦEK A' 143/7-10-1983)
"Eθνικό Σύςτημα Yγεύασ"
Άπθπο 24. 1. Oη ζέζεηο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ νπνηαζδήπνηε
λνκηθήο κνξθήο θαη ησλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θέληξσλ πγείαο, εθηφο
απφ ηα λνζνθνκεία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ A.E.I. ζπληζηψληαη σο ζέζεηο
γηαηξψλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
2. Oη γηαηξνί απηνί είλαη κφληκνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ
ηελ ηαηξηθή σο ειεχζεξν επάγγεικα ή νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα εθηφο απφ απηά
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπγγξαθηθή ή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα θαηέρνπλ
νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζέζε. Eπίζεο απαγνξεχεηαη λα είλαη ηδηνθηήηεο
ηδησηηθήο θιηληθήο ή θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο ή λα κεηέρνπλ ζε εηαηξείεο κε
αληίζηνηρα αληηθείκελα". ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη
νδνληνγηαηξνί.
(Tν κέζα ζε " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 10 αξζξ. 29 ηνπ
N.1579/85).
Άπθπο 25 παπ. 1. Kιάδνο γηαηξψλ E..Y.
1. ην Yπνπξγείν Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζπληζηάηαη θιάδνο γηαηξψλ E..Y.
(νη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 θαηαξγήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ N.
2071/92).
Άπθπο 26 παπ. 3. (νη ππφινηπνη παξαγξάθνη θαηαξγήζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ N. 2071/92).
3. Kαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε θάζε λνζνθνκείν δελ ηζρχνπλ ηα
φξηα ειηθίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αιιά αξθεί γηα φιεο ηηο ζέζεηο νη
ππνςήθηνη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ηα εμήληα ηξία (63) ρξφληα. Γηα ηηο ζέζεηο γηαηξψλ
θέληξσλ πγείαο ην φξην ειηθίαο ησλ 63 εηψλ ηζρχεη έσο πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηνπ θέληξνπ πγείαο.
Έιιελεο γηαηξνί, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ εξγάδνληαη ζε
λνζνθνκείν ή επηζηεκνληθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο γηαηξψλ
E..Y. αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο δελ
ππεξβαίλνπλ ηα εμήληα ηξία (63) ρξφληα.
(Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 153 ηνπ N. 2071/92)
Άπθπο 153 (Ν. 2071/92). Ζ αιεζήο έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1397/83 "Δζληθφ
χζηεκα Τγείαο" φζνλ αθνξά ηα φξηα ειηθίαο γηα ηελ πξψηε θαηάιεςε ζέζεσλ
γηαηξψλ ηνπ ΔΤ είλαη φηη σο πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ λνείηαη ν ρξφλνο
νινθιήξσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεσο.
Άπθπο 27 παπ. 4 και 5. (νη παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 27 πνπ θαηαξγήζεθε ζην ζχλνιν
ηνπ απφ ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92 επαλήιζαλ ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N.
2256/94).
Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο.
4. Oη ππνςήθηνη γηαηξνί θξίλνληαη απφ ηα ζπκβνχιηα επηινγήο ηαηξηθνχ θαη
νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N.1278/82.

Γηα ηελ θξίζε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ιακβάλνληαη ππφςε:
α) H ηαηξηθή πξνυπεξεζία (ζε λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ειεχζεξν
επάγγεικα).
β) Tν επηζηεκνληθφ έξγν θαη ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα.
γ) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (σο εθπαηδεπηή ή εθπαηδεπνκέλνπ).
(Tν εδάθην δ' δελ ηζρχεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N. 2256/94).
ε) Oη εθζέζεηο ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
Oη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ησλ γηαηξψλ ζπληζηνχλ θξηηήξην ππεξνρήο θαηά ηελ
αμηνιφγεζε θαη επηινγή γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο, κφλν εάλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
αλαγλσξηζκέλα εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκνπο
επηζηεκνληθνχο θνξείο ζηελ Eιιάδα ή ζε μέλε ρψξα. Tα πεξηνδηθά απηά
πξνζδηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ KE..Y.
Γηα ηνλ πξψην δηνξηζκφ ζην θιάδν γηαηξψλ E..Y. εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα α, β, γ
θαη δ. Tα ζπκβνχιηα επηινγήο θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο, κε ηε ζεηξά
αμηνιφγεζεο ηνπο, γηα θάζε ζέζε γηα ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα. Eάλ
θξηζεί φηη δχν ππνςήθηνη έρνπλ ίζα πξνζφληα πξνηάζζεηαη θαηά ζεηξά: α) εθείλνο
πνπ ππεξεηεί ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. β) εθείλνο πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη
πεξίπησζε ζπλππεξέηεζεο ζπδχγνπ θαη γ) εθείλνο πνπ δηακέλεη ζην λνκφ πνπ
βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν 5 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζπλερψο. H γ πεξίπησζε δελ ηζρχεη
γηα ηνπο λνκνχο Aηηηθήο θαη ζεζζαινλίθεο. κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη
Πξφλνηαο, ζε θάζε δηνξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ή ν επφκελνο, εθφζνλ
ν πξνεγνχκελνο δελ απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ. Γε δηνξίδεηαη ν γηαηξφο πνπ α) δελ
είλαη γξακκέλνο ζηα κεηξψα δεκνηψλ β) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή δελ έρεη λφκηκα απαιιαγεί γ) είλαη αλππφηαθηνο ή θαηαδηθαζκέλνο γηα
ιηπνηαμία δ) έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
ζηέξεζε, ε) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ, θινπή,
ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή θαηακήλπζε, ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε, δσξνδνθία, δφιηα ρξεσθνπία ή γηα εγθιήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηε
πξνζηαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζη) δελ είλαη πγηήο.
5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ πξνηάζεηο ησλ
ηαηξηθψλ ηκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο ρψξαο θαη γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξεί λα
θαηαηάζζνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη ηεξαξρηθά ηα ζηνηρεία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο
ησλ ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ γηαηξψλ, φπσο: νη επηζηεκνληθνί ηίηινη, νη
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη δεκνζηεχζεηο ζε μέλα θαη ειιεληθά επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά ή κεηεθπαίδεπζε ζηελ Eιιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, ν ρξφλνο άζθεζεο ηεο
εηδηθφηεηαο, ν ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ χπαηζξν, ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ θαη θάζε άιιν
ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Άπθπο 28. (Kαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92)
Άπθπο 29. (Kαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 132 ηνπ N. 2071/92)

Mιςθολόγιο
Άπθπο 30. 1. Γηα ηνπο γηαηξνχο E..Y. θαζνξίδεηαη εηδηθφ κηζζνιφγην αλάινγα κε ην
βαζκφ θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζ' απηφλ σο εμήο:

Bαζκφο
Bνεζφο
Eπηκειεηήο B'
Eπηκειεηήο A'
Γηεπζπληήο

Xξφληα ππεξεζίαο
0-3
3-6
6-9
35.000 40.000 45.000
60.000 65.000 70.000
75.000 80.000 85.000
95.000 110.000 130.000

2. ηνχο γηαηξνχο E..Y. ρνξεγνχληαη νη αθφινπζεο κεληαίεο απνδεκηψζεηο θαη
επηδφκαηα:
α) ζηνπο βνεζνχο 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο, δαπάλεο θίλεζεο
ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ εηνηκφηεηα έθηαθησλ
αλαγθψλ
β) ζηνπο επηκειεηέο B' 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 15.000
δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ
επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ εηνηκφηεηα θάιπςεο αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη
εθπαηδεπηηθφ έξγν
γ) γηα ηνπο επηκειεηέο A' 5.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 20.000
δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επαγγέικαηνο
θαη ηελ εηνηκφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθφ
έξγν θαη
δ) γηα ηνπο δηεπζπληέο 12.000 δξαρκέο επίδνκα γηα δαπάλεο βηβιηνζήθεο θαη 25.000
δξαρκέο απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ
επαγγέικαηνο, ηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα
θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Oη απνδεκηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο.
3. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N. 1256/1982 (ΦEK 65) δελ εθαξκφδνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4. Γηα ηνπο γηαηξνχο E..Y. θαηαξγνχληαη φια ηα επηδφκαηα εθηφο ησλ
νηθνγελεηαθψλ. Eπίζεο θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.Γ.
3623/1956 (ΦEK 277). ηνπο γεληθνχο γηαηξνχο ησλ θέληξσλ πγείαο κε αζηηθψλ
πεξηνρψλ θαη ηνπο νηθνγεληαθνχο ησλ θέληξσλ πγείαο αζηηθψλ πεξηνρψλ
θαηαβάιινληαη νδνηπνξηθά έμνδα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα πεξίζαιςε αζζελψλ
ζην ζπίηη, εθηφο ηεο έδξαο ηνπ θέληξνπ πγείαο ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ 24σξεο
εηνηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
5. Γηα ηηο ακνηβέο ησλ γηαηξψλ εθαξκφδεηαη ε απηφκαηε ηηκαξηζκηθή
αλαπξνζαξκνγή.
6. Γηα θάζε πέληε (5) ρξφληα άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαη γηα κέρξη πέληε
πεληαεηίεο, ρνξεγείηαη ζε φζνπο δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο γηαηξψλ E..Y. θαηά ηελ
πξψηε πιήξσζή ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ πξνζαχμεζε πέληε ηνηο
εθαηφ (5) πνπ ππνινγίδεηαη ζην αξρηθφ θιηκάθην κηζζνχ θάζε βαζκν.
7. ηνχο βνεζνχο θαη επηκειεηέο B' θαη A', πνπ ζπκπιεξψλνπλ ελλέα (9) ρξφληα
ππεξεζίαο ζηνλ ίδην βαζκφ θαη δελ εμειίζζνληαη ζηνλ ακέζσο επφκελν, ρνξεγείηαη
επίδνκα πνιπεηνχο παξακνλήο ζηνλ ίδην βαζκφ 2% γηα θάζε ζπκπιεξσκέλε ηξηεηία
κεηά ηα ελλέα ρξφληα θαη έσο επηά (7) ηξηεηίεο, πνπ ππνινγίδεηαη ζην αξρηθφ
θιηκάθην θάζε βαζκνχ (0-3).
8. ηνπο κφληκνπο γηαηξνχο ησλ θέληξσλ πγείαο κε αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ 24σξεο εηνηκφηεηαο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ

λφκνπ απηνχ, ρνξεγείηαη πξνζαχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ, σο εμήο:
α) ε πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο πεξηνρέο A θαηεγνξίαο.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)
αλαδξνκηθά γηα φιν ην δεχηεξν ρξφλν.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) αλαδξνκηθά
γηα φιν ην δεχηεξν ρξφλν.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ, ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) αλαδξνκηθά γηα
φιν ηνλ ηξίην ρξφλν θαη
β) ε πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο πεξηνρέο B' θαηεγνξίαο.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ νθηψ ηνηο εθαηφ 8% αλαδξνκηθά γηα φιν ην
ρξφλν.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) αλαδξνκηθά
γηα φιν ην ρξφλν.
Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) αλαδξνκηθά γηα φιν
ηνλ ηξίην ρξφλν θαη
Γηα θάζε έλα ζπκπιεξσκέλν ρξφλν, κεηά ηα ηξία ρξφληα, είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ
(25%) αλαδξνκηθά.
Άπθπο 31. Eθπαίδεπζε γηαηξψλ.
1. ην KE..Y. ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ N.
1278/1982 επηηξνπή εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο γηαηξψλ. Tν KE..Y. κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο απηήο:
α) Eηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ, δηαρσξηζκφ ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ησλ ηαηξηθψλ
θαη νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ.
β) Eθηηκά ηηο αλάγθεο θαη γλσκνδνηεί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ γηαηξψλ πνπ απαηηνχληαη
θαηά εηδηθφηεηα.
γ) Kαηαξηίδεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ θαη
θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κνλάδσλ, πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε γηα
ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο, ην ρξφλν εθπαίδεπζεο θαηά εηδηθφηεηα ζε θάζε
λνζνθνκείν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηφ γηαηξψλ.
δ) Kαηαξηίδεη εληαίν πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ, ησλ άιισλ
επηζηεκφλσλ ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ινηπψλ
επαγγεικάησλ πγείαο. H εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζπληνλίδεηαη, θαηά
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, απφ ηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή εθπαίδεπζεο, πνπ
ζπληζηάηαη ζε θάζε ΠE..Y., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη πινπνηείηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή θάζε λνζνθνκείνπ.
ε) Δγθξίλεη πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεξαξρεί, επνπηεχεη, ζπληνλίδεη, αμηνπνηεί ηελ
εθηέιεζε θαη απφδνζή ηνπο.
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΚΔ..Τ. νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο θαη ε
δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο έσο ηελ έθδνζε ηνπ παξαπάλσ
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
(Σα άξζξα 32, 33 θαη 35 θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 2071/92. Σν άξζξν
34 παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην "Πεηζαξρηθά γηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ").
Άπθπο 36.Λχζε ππεξεζηαθήο ζρέζεο.
1. Ζ ππεξεζηαθή ζρέζε ησλ γηαηξψλ Δ..Τ. ιχλεηαη κε ην ζάλαην, ηελ έθπησζε, ηελ

απνδνρή παξαίηεζεο ή ηελ απφιεζή ηνπο.
2. Έθπησζε γίλεηαη απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπ γηαηξνχ
γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ λφκνπ
απηνχ ή ζε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Ζ απψιεηα ηεο ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο ζπλεπάγεηαη έθπησζε ηνπ γηαηξνχ, αθνχ βεβαησζεί απφ ηελ αξκφδηα
αξρή. Ζ έθπησζε ζε θάζε πεξίπησζε δηαπηζηψλεηαη κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
θαη Πξφλνηαο.
2. Οη γηαηξνί έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο παξαίηεζεο. Ζ παξαίηεζε ππνβάιεηαη
γξαπηά ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ε ιχζε ηεο ππεξεζηαθήο ζρέζεο
επέξρεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα δχν
κελψλ ε παξαίηεζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθην δηάζηεκα δχν κελψλ ε παξαίηεζε
ζεσξείηαη φηη έγηλε απνδεθηή θαη ιχλεηαη απηνδίθαηα ε ππεξεζηαθή ζρέζε.
4. Οη γηαηξνί απνιχνληαη κφλν:
α) Με ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηεο νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηεο
άδεηαο.
β) Γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία θαη
ηα φξγαλα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λφκνπ απηνχ.
γ) Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηε
ζπκπιήξσζε 35 ρξφλσλ άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
5. Ζ απνδνρή παξαίηεζεο θαη ε απφιπζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
θαη Πξφλνηαο.
Άπθπο 37. Καηάξγεζε ζέζεσλ.
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη φιεο νη ζέζεηο ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ, πιελ ησλ εηδηθεπνκέλσλ, νξγαληθέο ή κε, κφληκεο ή κε ζεηεία, κε
ζχκβαζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ησλ λνζνθνκείσλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ θαη ησλ
λνζνθνκείσλ ππεξεζηψλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ. Θέζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο
ινγίδεηαη θαη ε πξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπλεξγαζία
ζηα λνζνθνκεία ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην δεκφζην.
2. Οη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαξγνχληαη, εμαθνινπζνχλ λα
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην λνζνθνκείν έσο ηε ζχζηαζε θαη πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ ησλ γηαηξψλ Δ..Τ. θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη έμε (6) κήλεο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ν ρξφλνο απηφο κπνξεί λα
παξαηείλεηαη γηα έλα αθφκε εμάκελν. Ζ εκεξνκελία απνρψξεζεο νξίδεηαη κε
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. ηνπο γηαηξνχο
πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν απηή εμαθνινπζεί
λα θαηαβάιεηαη σο απνδεκίσζε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ.
(Σν άξζξν 38 παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο).
(Σν άξζξν 39 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 2071/92).
Άπθπο 40. Απαζρφιεζε εθηφο ζέζεο.
(Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 2071/92).
2. Mε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζηνπο
γηαηξνχο E..Y. ε κεξηθή απνρή ζπφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κεξηθή παξνρή
παξφκνησλ ππεξεζηψλ ή γηα εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ σο αηξεηψλ κειψλ δηνίθεζεο
αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα θαη γηα νξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ θαηά
εβδνκάδα πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο ηξείο (3).
3. H θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιεπνκέλε ππεξεζία
γηαηξνχ ηνπ EY απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα ηε κηζζνινγηθή γεληθά

θαηάηαμε, ηε ιήμε κηζζνχ θαη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ.
(H παξ. 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 156 ηνπ N. 2071/92).
4. Oη γηαηξνί θαη νη νδνληνγηαηξνί ηνπ Eζληθνχ πζηήκαηνο Yγείαο δελ έρνπλ ην
θψιπκα ή ην αζπκβίβαζην ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ N. 1065/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1270/1982.
(Mε ην άξζξν 79 ηνπ N. 2071/92 πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ πξνζηέζεθε θαη
παξάγξαθνο 5).

Y.A. 17653/1984 (Yγεύασ και Πρόνοιασ)
(ΦEK B 849/3-12-1984)
Iερϊρχηςη κριτηρύων κρύςησ και ςυγκριτικόσ αξιολόγηςησ
υποψηφύων για θϋςεισ του κλϊδου γιατρών E.Σ.Y.
Έρνληαο ππφςε:
1) Tηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
46 ηνπ Nφκνπ 1397/1983 "Eζληθφ χζηεκα Yγείαο".
2) Tν έγγξαθν καο 3398/2-5-1984.
3) Tα έγγξαθα α) 1099/22-6-84 ηεο ρνιήο Eπηζηεκψλ Yγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ β) 6775/5-7-1984 ηνπ Tκήκαηνο Iαηξηθήο ηνπ Eζληθνχ θαη Kαπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Aζελψλ γ) 6497/5-7-1984 ηεο ρνιήο Eπηζηεκψλ Yγείαο
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη δ) 2889/3267/84 ηνπ Tκήκαηνο Iαηξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη
4) Tε γλψκε ηνπ KE..Y, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ απφθαζε 1/16εο Oινκ./7-9-1984
ηεο νινκειείαο ηνπ, απνθαζίδνπκε:
Άπθπο 1. 1. Tα θξηηήξηα θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα
ζέζεηο θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
27 ηνπ N. 1397/83 "Eζληθφ χζηεκα Yγείαο" ζηηο πεξηπηψζεηο α,β,γ θαη δ θαζψο θαη
ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, θαηαηάζζνληαη
ηεξαξρηθά θαη εθηηκνχληαη κε βάζε εηδηθνχο ζπληειεζηέο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηελ απφθαζε απηή.
2. H αμηνινγηθή εθηίκεζε κε ηνπο νξηδφκελνπο ζπληειεζηέο, ησλ πξνζφλησλ θάζε
ππνςεθίνπ γίλεηαη κε πνζνζηά θαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε.
Tν αλψηαην φξην πνζνζηψλ γηα θάζε ζέζε είλαη εθαηφ (100).
O ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε ζέζε, ηα
πεξηζζφηεξα ζην ζχλνιν πνζνζηά ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην
(100%). Γειαδή ζε θάζε ζέζε ν πξψηνο ζε πνζνζηά εθηίκεζεο ππνςήθηνο ζεσξείηαη
φηη ζπγθεληξψλεη ην 100%.
Oη ππφινηπνη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ
αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνζηψλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ησλ πνζνζηψλ ηνπ πξψηνπ.
H αλαθνξά ζηε ζπγθξηηηθή απηή πνζνζηηαία αλαινγία δελ απνηειεί απφιπηε
βαζκνινγηθή αμηνιφγεζε, αιιά ην κέηξν γηα ηελ αξηζκεηηθή θαηάηαμε ζηελ
αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε.
Άπθπο 2. 1. Tα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ N. 1397/83
κε ζηνηρεία α, β, γ, θαη δ θξηηήξηα ηεξαξρνχληα ζηελ αθφινπζε πνζνζηηαία αλαινγία
θαηά βαζκφ ζέζεο.

Γ/ληήο
Δπηκ. Α'
Δπηκ. Β'
α) H ηαηξηθή πξνυπεξεζία: (ζε λνζνθνκεία,
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ειεχζεξν επάγγεικα)
50%
55%
60%
β) Tν επηζηεκνληθφ έξγν θαη ε Eπηζηεκνληθή
δξαζηεξηφηεηα:
25%
23%
20%
γ) H εθπαηδεπηθή δξαζηεξηφηεηα (σο εθπαηδεπηή ή
εθπαηδεπφκελνπ)
15%
12%
10%
δ) H αμηνζεκείσηε θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε
10%
10%
10%
100%
100%
100%
Tα πνζνζηά απηά είλαη ην αλψηαην φξην πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο ζε
θάζε αληίζηνηρε ελφηεηα θξηηεξίσλ.
Aλ απφ επίζεκα ζηνηρεία πξνθχπηεη αξλεηηθή θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε
αθαηξνχληαη κέρξη θαη δέθα (10) κνλάδεο απφ ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ, πνπ
ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο.
Άπθπο 3. Tα πξνζφληα θάζε ππνςεθίνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαζεκηά απφ ηηο
παξαπάλσ ηέζζεξηο ελφηεηεο θξηηεξίσλ, αμηνινγνχληαη σο εμήο:
A' Πποχπηπεζία: H πξνυπεξεζία ηνπ θξηλφκελνπ αμηνινγείηαη πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά. Tν ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη ε πξνυπεξεζία,
φπσο νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαηαλέκεηαη:
Πνζνζηά Πνηνηηθά χλνιν
Γηεπζπληέο
30%
20% 50%
Δπηκειεηέο Α'
35%
20% 55%
Δπηκειεηέο Β'
40%
20% 60%
Γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη πξνθεξπρζεί σο ζέζεηο εηδηθψλ κνλάδσλ ε
θαηαλνκή δηαθνξνπνηείηαη σο εμήο:
Πνζνζηά Πνηνηηθά χλνιν
Γηεπζπληέο
20%
30% 50%
Δπηκειεηέο Α'
20%
35% 55%
Δπηκειεηέο Β'
25%
35% 60%
A1. Πνζνηηθή αμηνιφγεζε πξνυπεξεζίαο:
Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ζπκπιεξσκέλν
εμάκελν κε ηνπο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο:
α) Kάζε ζπκπιεξσκέλν εμάκελν απφ ηε ιήςε άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
κέρξη ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο
ζέζεο, πνπ θξίλεηαη ν ππνςήθηνο, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή 0,2.

β) Kάζε ζπκπιεξσκέλν εμάκελν θαη κέρξη ην αλψηαην, ζαξάληα εμάκελα γηα ζέζεηο
Γ/ληή, δεθαηέζζεξα (14) γηα ζέζεηο Eπηκειεηή A' θαη νθηψ (8) γηα ζέζεηο Eπηκειεηή
B', απφ ηε ιήςε ηνπ ηίηινπ ηεο απαηηνχκελεο γηα ηε ζέζε εηδηθφηεηαο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ηαηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ
πνιιαπιαζηάδεηαη:
Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζην ειεχζεξν επάγγεικα κε ηνλ ζπληειεζηή 0,3.
Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηεο Πεξίζαιςεο ηνπ Γεκνζίνπ,
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη νξγαληζκψλ θνηλσθεινχο ραξαρηήξα, κε ην
ζπληειεζηή 0,5.
ηελ πεξίπησζε απηή, σο πξνυπεξεζία λνείηαη απηή πνπ έρεη δηαλπζεί κε εμαξηεκέλε
ππαιιειηθή ζρέζε εξγαζίαο. Γηα ηελ πξνυπεξεζία ζε Nνζνθνκεία νπνηαζδήπνηε
βαζκίδαο θαη λνκηθήο κνξθήο κε ζπληειεζηή 0,8.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ιηγφηεξν απφ έλα εμάκελν πξνυπεξεζίαο κεηά ηε
ιήςε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζέζε, αλαγλσξίδεηαν πιαζκαηηθά
φηη έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα εμάκελν πξνυπεξεζίαο.
γ) Γηα ηνπο Oδνληνγηαηξνχο ν ζπληειεζηήο λνζνθνκεηαθήο πξνυπεξεζίαο 0,8 ηζρχεη
κφλν γηα ζέζεηο ησλ γλαζνρεηξνπξγηθψλ ηκεκάησλ, νδνληνγηαηξψλ παηδηαηξηθψλ
λνδνθνκείσλ θαη παηδννδνληηάηξσλ Γεληθψλ Nνζνθνκείσλ θαη γηα ηελ πξνυπεξεζία
πνπ έρεη δηαλπζεί ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε γηα ηελ πξνυπεξεζία ησλ Oδνληνγηαηξψλ ηζρχεη γεληθφο
ζπληειεζηήο 0,3.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη παξάιιειε πξνυπεξεζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ
κηα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (π.X. παξάιιειε πξνυπεξεζία ζε Nνζνθνκείν θαη
ζην ηδησηηθφ επάγγεικα) αμηνινγείηαη κφλν ε πξνυπεξεζία πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν
ζπληειεζηή.
A2. Πνηνηηθή αμηνιφγεζε πξνυπεξεζίαο:
H πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο γίλεηαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ
ηεο ίδηαο ζέζεο. O ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα
πεξηζζφηεξα πνζνζηά, ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην πνζνζηψλ πνπ
νξίδεηαη θαηά βαζκφ ζέζεο γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο.
Γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυνεξεζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο
ζηνηρεία:
α) O βαζκφο ηεο ζέζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ε πξνυπεξεζία ζε λνζνθνκείν ή ζε
αζθαιηζηηθφ θνξέα.
β) H εξγαζία κεηά ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ζε Kέληξα ηεο αιινδαπήο (Nνζνθνκεία,
Eξεπλεηηθά Kέληξα θ.ι.π.), εθφζνλ ν θξηλφκελνο ππεξέηεζε ζε απηά σο έκκηζζνο ή
σο ππφηξνθνο επηζήκσλ πξνγξακκάησλ Kξαηηθψλ θνξέσλ ή θνηλσθεινχο
ραξαρηήξα ηδξπκάησλ.
γ) H εηδηθή εκπεηξία ή ε εμάζθεζε ζε εμεηδηθεπκέλα Kέληξα ή Eηδηθά Nνζνθνκεία.
ην ζηνηρείν απηφ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο Eηδηθψλ
λνζνθνκείσλ (παηδηαηξηθψλ, αληηθαξθηληθψλ, ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π.).
Tν ζηνηρείν απηφ εθηηκηέηαη επίζεο ηδηαίηεξα θαη θαηά πξψηνλ έλαληη ησλ άιισλ
ζηνηρείσλ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνυπεξεζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γαη επηινγή
ππνςεθίσλ πνπ ζα πιαηζηψλνπλ Eηδηθά Γηαγλσζηηθά ή Θεξαπεπηηθά Tκήκαηα
Γεληθψλ λνζνθνκείσλ, πνπ ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ
απαηηεί αληίζηνηρε εκπεηξία θαη εμάζθεζε (π.ρ. κνλάδεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο
θ.ι.π.) Γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηκεκάησλ απηψλ εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ν
εθπξφζσπνο ζε απηφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ Nνζνθνκείνπ.
δ) Eάλ πξφθεηηαη γηα επηινγή ππνςεθίσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζέζεηο θνξπθήο ζε θάζε
εηδηθφηεηα (π.ρ. Γηεπζπληψλ ή Eπηκειεηψλ A', πνπ ζα είλαη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ,

φηαλ δελ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ζέζε Γ/ληή, ή κνλαδηθψλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο,
δειαδή φηαλ πξνβιέπεηαη κφλν κία ζέζε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα)
ζπλεθηηκηέηαη θαη αμηνινγείηαη ε εκπεηξία θαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θιηληθψλ κνλάδσλ,
εξγαζηεξίσλ, εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ηκεκάησλ εθεκεξίδαο θ.ι.π. ηδηαίηεξα
ιακβάλεηαη ππφςε ε ηθαλφηεηα ζε ζέκαηα γξήγνξεο θαη ζπληνληζκέλεο δηαθίλεζεο
θαη λνζειείαο ησλ αξξψζησλ (κείσζε ρξφλνπ λνζειείαο θ.ι.π.)
ε) Eάλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο πνπ κε ηελ απφθαζε πξνθήξπμήο ηνπο πξνβιέπεηαη φηη
κπνξνχλ λα ηηο δηεθδηθήζνπλ γηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ
ηελ εηδηθφηεηά ηεο ζέζεο ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ πνηνηηθή
αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο έλαληη ησλ ππνςεθίσλ κε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα
(π.ρ. γηα ηηο ζέζεηο αηκνηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηελ εηδηθφηεηα
ηνπ αηκαηνιφγνπ πξνεγείηαη ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ πνπ έρεη ηελ
εηδηθφηεηα ηνπ κηθξνβηνιφγνπ).
H ππεξνρή απηή δελ ηζρχεη αλ ν ππνςήθηνο κε ηε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα έρεη
πξνυπεξεζία ζε κνλάδα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία θξίλεηαη
(π.ρ. αλ ν κηθξνβηνιφγνο ππνςήθηνο γηα ζέζε Aηκαηνινγηθνχ Eξγαζηεξίνπ έρεη
πξνυπεξεζία ζε Aηκαηνινγηθφ Eξγαζηήξην, δελ ηζρχεη έλαληη απηνχ ην θξηηήξην ηεο
ππεξνρήο ηνπ Aηκαηνιφγνπ ππνςεθίνπ).
ζη) Eάλ γηα ηηο ζέζεηο θνξπθήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ, ππάξρνπλ
πνιινί ππνςήθηνη πνπ ηζνδπλακνχλ ζηα ζηνηρεία πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη απφ ηα πνζνζηά ηεο αμηνιφγεζεο απηήο ζα εμαξηεζεί ε
ηειηθή αμηνιφγεζε θαηάηαμε (ζεηξά) ησλ ππνςεθίσλ, ηα πκβνχιηα, θαινχλ ηνπο
ππνςήθηνπο απηνχο (ηζνδχλακνπο ή ζρεδφλ ηζνδχλακνπο) ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε,
μερσξηζηά ηνλ θαζέλα, γηα λα κνξθψζνπλ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθή
άπνςε ζε φηη αθνξά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο θάζε ππνςεθίνπ.
B' Eπιζηημονική δπαζηηπιψηηηα. H εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επηζηεκνληθήο
δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη κε βάζε θαη αθφινπζα ζηνηρεία θαη ηνλ αληίζηνηρν
ζπληειεζηή πνζφζησζεο γηα θαζέλα απφ απηά.
α) Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ έρεη εγθξηζεί ή έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία
παξαδνρήο (παξαδεθηφλ), κε ζπληειεζηή 3%.
β) Yθεγεζία πνπ έρεη εγθξηζεί, κε ζπληειεζηή 5% γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ θαη 3% γηα
ζέζεηο επηκειεηψλ A'.
Γηα ζέζεηο επηκειεηψλ B' ην ζηνηρείν ηεο Yθεγεζίαο δελ αμηνινγείηαη.
γ) πκκεηνρή ζε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ή ζε άιιεο επηζηεκνληθέο
εθδειψζεηο, φπσο ζπκπφζηα, εηζεγήζεηο επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα
(Eιιεληθά ή δηεζλή) θαη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα.
ηελ αμηνιφγεζε ππεξέρεη ε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ησλ άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ. Aλάκεζα ζε ππνςήθηνπο κε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα εθηηκηέηαη
ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπγγξακκάησλ.
Tα ζηνηρεία απηά δίλνπλ ζηνλ ππνςήθην κέρξη 5% ζπλνιηθά θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη
ζπγθξηηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο θάζε ζέζεο. O ππνςήθηνο πνπ ππεξέρεη ζπγθξηηηθά
ζπγθεληξψλεη ην 5%, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην αλψηαην απηφ πνζνζηφ λα ην
ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη. Oη ππφινηπνη ππνςήθηνη ηεο ζέζεο
ζπγθεληξψλνπλ αλάινγν κεηαμχ ηνπο ζπγθξηηηθά πνζνζηφ.
δ) O Bαζκφο ηνπ πηπρίνπ, κε ζπληειεζηή 2% γηα ην "άξηζηα" , 1% γηα ην "ιίαλ
θαιψο" θαη 0% γηα ην θαιψο.
O ππνςήθηνο, απφθνηηνο Iαηξηθήο ρνιήο ηεο αιινδαπήο πνπ ηα πηπρία ηεο δελ
αλαγξάθνπλ βαζκφ ή επίδνζε ζπγθεληξψλνπλ γεληθά 1%. Eάλ φκσο ζηελ ηειηθή

αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζέζεο, ν ππνςήθηνο απηφο πζηεξεί ησλ
ζπλππνςεθίσλ ηνπ πνπ ρνξεγνχληαη ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο θαηά 1% κφλν ηφηε ην
πνζνζηφ ηνπ πηπρίνπ δελ πξνζηίζεηαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
ε) πκκεηνρή ζε εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
αλαγλσξηζκέλα θαη εηδηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Nφκνπ 1397/83 απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο.
Tν ζηνηρείν απηφ αμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζέζεο θαη
δίλεη κέρξη θαη 10% γηα θάζε ππνςήθην. O ππνςήθηνο πνπ θξίλεηαη φηη ππεξέρεη
έλαληη ησλ άιισλ ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην απηφ φξην (10%), ρσξίο λα
απνθιείεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ ην πνζνζηφ απηφ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη.
Γηα ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ εξγαζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε
θχξηα ε πνηφηεηα ηνπο θαη βαξχλεη ζηελ εθηίκεζε ην επίπεδν ησλ πεξηνδηθψλ, ζηα
νπνία δεκνζηεχνληαη. H δεκνζίεπζε ησλ εξγαζίσλ ζε δηεζλνχο επηπέδνπ πεξηνδηθά
θαζψο θαη ε χπαξμε βηβηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ (CITATION INDEX) ζηηο εξγαζίεο
απηέο, ζπληζηνχλ θξηηήξην ππεξνρήο έλαληη ησλ άιισλ εξγαζηψλ.
Eξγαζίεο ππφ δεκνζίεπζε δε ιακβάλνληαη ππφςε εθηφο θη αλ ζπλνδεχνληαη απφ
βεβαίσζε ή επηζηνιή ηνπ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ φηη ε εξγαζία έρεη γίλεη δεθηή γηα
δεκνζίεπζε.
Γ' Eκπαιδεςηική δπαζηηπιψηηηα: H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθξίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Nφκνπ 13-7/83, ζε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, σο εθπαηδεπνκέλνπ θαη ζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο
εθπαηδεπηή θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε σο εμήο:
α) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο εθπαηδεπφκελνπ δίλεη πνζνζηφ,
γηα ηηο ζέζεηο δηεπζπληψλ κέρξη 10% θαη γηα ηηο ζέζεηο Eπηκειεηψλ A θαη B κέρξη 8%.
ηε πεξίπησζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη:
H εθπαίδεπζε κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα ηεο αιινδαπήο
(έκκηζζα ή άκηζζα).
H παξαθνινχζεζε ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ, ζπκπνζίσλ, κεηεθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ
πνπ νξγαλψζεθαλ απφ επηζηεκνληθνχο θνξείο (Iαηξηθέο Eηαηξείεο, Iαηξηθνχο
πιιφγνπο θ.α.)
H εθπαίδεπζε (άζθεζε) γηα ηε ιήςε εηδηθφηεηαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
O ηίηινο άιιεο ή άιισλ εηδηθνηήησλ εθηφο απφ εθείλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε, θαζψο θαη ην πηπρίν ηεο Yγεηνλνκηθήο ρνιήο Aζελψλ,
αμηνινγείηαη ζαλ ζηνηρείν εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, σο
εθπαηδεπνκέλνπ.
β) H εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο εθπαηδεπηή, δίλεη πνζνζηφ
κέρξη 5% γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ, κέρξη 4% γηα ηηο ζέζεηο Eπηκειεηψλ A' θαη κέρξη
2% γηα ηηο ζέζεηο επηκειεηψλ B'.
ηελ πεξίπησζε απηή εθηηκηέηαη ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ζηε εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ηαηξψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηα πξνγξάκκαηα απηά λα
έρνπλ θαηαξηηζζεί θαη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηδίθεπζε γηαηξψλ θαη ζε άιιεο
αληίζηνηρεο Kιηληθέο ή Nνζνθνκεία.
Aλ πξφθεηηαη γηα επηινγή ππνςεθίσλ, πνπ ζα πιαηζηψζνπλ εηδηθέο κνλάδεο ή
ηκήκαηα κε εηδηθφ ραξαρηήξα, πνπ παξέρνπλ εμηδηθεπκέλε λνζειεία, ηπρφλ εηδηθή
κεηεθπαίδεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθή κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηνλ εηδηθφ
ραξαρηήξα ησλ κνλάδσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, εθηηκηέηαη σο ζηνηρείν ππεξνρήο γηα ηε
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ.
Γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηνλ εηδηθφ ραξαρηήξα ησλ κνλάδσλ ή ηκεκάησλ απηψλ,

εηζεγείηαη ζην πκβνχιην ν εθπξφζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
αληίζηνηρνπ Nνζνθνκείνπ.
H αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
(εθπαηδεπνκέλνπ θαη εθπαηδεπηή) ζπγθξηηηθά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θάζε ζέζεο. O
ππνςήθηνο πνπ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ππεξέρεη ησλ άιισλ
ζπλππνςεθίσλ ηνπ ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην πνζνζηφ, φπσο θαζνξίδεηαη παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ην
θαηά πεξίπησζε αλψηαην πνζνζηφ. Oη ππφινηπνη ζπγθεληξψλνπλ αλάινγα κε ηε
ζπγθξηηηθή δηαθνξά ηνπο πξνο ηνλ πξψην. Oη ππνςήθηνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ
θαλέλα ζηνηρείν εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ παίξλνπλ θαλέλα πνζνζηφ.
Aξιοζημείυηη Kοινυνική πποζθοπά και δπάζη. {εκ: ην θξηηήξην απηφ
θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2256/94}. ε έλα ζπγθξνηεκέλν θαη
αλαπηπγκέλν Eζληθφ χζηεκα Yγείαο ε επξχηεξε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ
γηαηξνχ ζα απνηειεί ηελ νπζία ηνπ ξφινπ ηνπ απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζα
απνηηκάηαη ε δηάξθεηα ν ηξφπνο θαη ε απφδνζε ηεο δνπιείαο ηνπ.
Mέζα φκσο ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ην θξηηήξην απηφ κε ηε παξαπάλσ δηεπθξίλεζε
φζνλ αθνξά ηνλ ηίηιν πνπ αληηθεηκεληθνπνηείηαη κε βάζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Eθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
β) Yπεξεζία ζε Aγξνηηθά Iαηξεία θαη Yγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο ζε άγνλεο θαη
πξνβιεκαηηθέο θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ πκβνπιίνπ Eπηινγήο πεξηνρέο.
γ) πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακάησλ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο.
δ) πκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ γηαηξψλ, ηαηξηθψλ
ζπιιφγσλ, επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ηξηκειείο επηηξνπέο
ησλ γηαηξψλ ζηα Nνζνθνκεία. Tν ζηνηρείν απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα φζνπο
ζπκκεηείραλ ζε δηνξηζκέλεο δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Γηθηαηνξίαο (1967-1974), θαζψο θαη γη απηνχο πνπ ήζαλ αηξεηά κέιε ζηηο δηνηθήζεηο
ησλ νξγάλσλ απηψλ πξηλ απφ ηελ 21 Aπξίιε 1967 θαη δηαηεξήζεθαλ ζε απηά θαη
κεηά ηελ δηθηαηνξία.
ε) απνδεδεηγκέλε απφ επίζεκα ζηνηρεία ζπκκεηνρή ζηελ Eζληθή Aληίζηαζε θαη ζηνλ
αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαηά ηελ πεξίνδν 1967-1974.
ην αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφιπζε, ε δίσμε θαη ε ζηξάηεπζε
ησλ θνηηεηψλ, ζηελ πεξίνδν απηή γηα ιφγνπο αληίζεζεο πξνο ην δηθηαηνξηθφ
θαζεζηψο.Tα ππφ α. β.γ. θαη δ ζηνηρεία ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθά κέρξη 5% θαη ην
ππφ ε ζηνηρείν κέρξη 5% ζχλνιν 10% Tν θξηηήξην ηεο αμηνζεκείσηεο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο θαη δξάζεο αμηνινγείηαη αξλεηηθά θαη αθαηξνχληαη δέθα (10) κνλάδεο
απφ ην ζχλνιν ησλ πνζνζηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν ππνςήθηνο, αλ ζπληξέρνπλ:
α) Tειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ ησλ Iαηξηθψλ
πιιφγσλ πξν ηεο 21-4-1967 ή κεηά ηελ 24-7-1974 θαη
β) Kαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εθηάθησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ
ζπγθξνηήζεθαλ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε ηεο 24-7-1974 γηα πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηάξθεηα ηεο δηθαηνξίαο, κε ηελ επηθχιαμε θάζε θσιχκαηνο, πνπ απνξξέεη απφ
ηηο θαηαδηθαζηηθέο απηέο απνθάζεηο γηα δηνξηζκφ ζε δεκφζηα ζέζε.
Άπθπο 4. 1.Όπνπ ππάξρεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε πνζνζηά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πνζνζηψλ πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην πνπ
ζπγθεληξψλεη ην αλψηαην φξην πνζνζηψλ ζε θάζε πείξπησζε, αθνινπζείηαη ε
αξηζκεηηθή απιή κέζνδνο ησλ ηξηψλ:
Παξάδεηγκα:
ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο ππνςεθίσλ γηα ζέζε Γηεπζπληή ν

πξψηνο ζπγθξηηηθά ζπγθεληξψλεη 20% ν δεχηεξνο 15% θαη ν ηξίηνο 10%.
O πξψηνο ππνςήθηνο κε ην 20% ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεη ην 30% πνπ είλαη ην
αλψηαην φξην ζηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνυπεξεζίαο γηα ζέζε Γ/ληή.
Γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη ν δεχηεξνο κε ην 15 % ζε ζρέζε
κε ηνλ πξψην, εθαξκφδνπκε ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηψλ. Γειαδή:
άξα ν δεχηεξνο ζεσξείηαη φηη παίξλεη 22,5% θαη ν ηξίηνο:
20
15

30
X

30 X (15:20) = 450:20 = 22,5
άξα ν ηξίηνο παίξλεη 15%.
20
15

30
X

30 X (10:20) = 300:20 = 15
Kαηά ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνπκε ηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε ππνςήθηνο
θαη ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ζε ζρέζε κε ην 100% πνπ ζπγθεληξψλεη εθείλνο
αζξνηζηηθά παίξλεη ηα πεξηζζφηεξα πνζνζηά θαη ζηηο ηέζζεξξηο ελφηεηεο θξηηεξίσλ
(α, β, γ, δ.).
Παξάδεηγκα
Γηα κηα ζέζε Γ/ληή ππάξρνπλ 4 ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα γηα λα
θξηζνχλ.
Tνπο ππνςήθηνπο απηνχο ηνπο νλνκάδνπκε A,B,Γ,Γ.
Aο ππνζέζνπκο φηη νη ππνςήθηνη απηνί ζπγθεληξψλνπλ θαηά ελφηεηα ηα παξαθάησ
πνζνζηά:
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
α) Πξνυπεξεζία
β) Δπηζηεκνληθφ
έξγν θαη επηζ.
δξαζηεξηφηεηα
γ) Δθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα
δ) Αμηνζεκείσηε
θνηλσληθή
πξνζθνξά θαη
δξάζε

Α
Β
Γ
Γ
38% 50% 40% 30%

25% 20% 18% 23%
12% 10% 15% 14%

- 50% 10%
75% 80% 78% 77%

Bιέπνπκε φηη ν B κε 80% ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πνζνζηά. Άξα ζεσξείηαη φηη
ζπγθεληξψλεη ην 100%. O Γ κε 78% είλαη δεχηεξνο θαη ζε ζρέζε κε ην πξψην θαη
ζπγθεληξψλεη ηα πνζνζηά πνπ καο δίλεη ε πξάμε:
80

100

78

X

X 100 X (78:80) = 7800:80 = 97,5%
O Γ κε 77% είλαη ηξίηνο θαη ζε ζρέζε κε ην πξψην ζπγθεληξψλεη ηα εμήο πνζνζηά:
80
77

100
X

X 100 X (77:80) = 7700:80 = 96,5%
θαη ν A κε 75% είλαη ηέηηαξηνο θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξψην ζπγθεληξψλεη:
80
75

100
X

X 100 X (75:80) = 7500:80 = 93,7%
2. Γηα ην θξηηήξην ηεο αμηνζεκείσηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη δξάζεο ηζρχεη ε
ζπγθξηηηθή ζε πνζνζηά αμηνιφγεζε θαη ζπλεπψο δελ έρνπλ εθακνγή φζα νξίδνληαη
ζην άξζξν απηφ.
Άπθπο 5. Άλ πξφθεηηαη γαη ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο εηδηθψλ κνλάδσλ ή εηδηθψλ
Nνζνθνκείσλ, ηα πκβνχιηα Eπηινγήο κπνξνχλ, εθφζνλ θξίλνπλ φηη θαλέλαο
ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξψλεη ηα εηδηθά νπζηαζηηθά πξνζφληα, πνπ απαηηεί ε
ηδηαίηεξφηεηα θαη ν εηδηθφο ραξαρηήξαο ησλ κνλάδσλ ή ηνπ λνζνθνκείνπ, λα
γλσκνδνηνχλ εηδηθψο αηηηνινγεκέλα γηα ηελ επαλαπξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαη λα κελ
θαηαξηίδνπλ πίλαθα ζεηξάο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ.
Γηα ηνπο ίδνπο ιφγνπο κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ απφ ηελ ζεηξά αμηνιφγεζεο
νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
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"Pυθμύςεισ για την εφαρμογό και ανϊπτυξη του Eθνικού
Συςτόματοσ Yγεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ"
Άπθπο 28. Mηζζνινγηθά ησλ γηαηξψλ ηνπ E..Y.
1. Kπξψλεηαη θαη έρεη ηζρχ λφκνπ ε 46226/7906/8-5-1985 θνηλή απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη ηνπ αλαπιεξσηνχ
Yπνπξγνχ Oηθνλνκηθψλ, πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦEK 302/20-5-1985 η. B.
1. ηελ έλλνηα ηεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ N. 1397/83 πεξηιακβάλεηαη ε ATA ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ Yπνπξγψλ
Eζληθήο Oηθνλνκίαο θαη Oηθνλνκηθψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξάγηα ην Γεκφζην. H
ATA ππνινγίδεηαη ζην κηζζνιφγην πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
30 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηε Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ιακβάλνληαη ππφςε ν βαζηθφο κηζζφο, ηα νηθνγελεηαθά
επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηξηεηηψλ, θαζψο θαη ηα πνζά
ησλ πξνεγνπκέλσλ θάζε θνξά ATA απφ 11-1-1984.
3. Oηθνγελεηαθά επηδφκαηα ηνπ άξζνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 είλαη απηά πνπ νξίδνληαη
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N. 1505/1984.
O ππνινγηζκφο ηνπο γίλεηαη επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ M.K.24.
4. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. θαηαβάιινληαη επηδφκαηα ενξηψλ Xξηζηνπγέλλσλ,

ενξηψλ Πάζρα θαη άδεηαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο δε ιακβάλνληαη ππφςε ν βαζηθφο
κηζζφο, ην πνζφ ηεο ATA θαη ην επίδνκα πνιπεηίαο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ N. 1397/1983. Kαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ N.
1505/1984.
5. Γηα ηηο πέξα απφ ηηο ηέζζεξηο (4) εκέξεο ελεξγνχ εθεκεξίαο θαηά κήλα, ε σξηαία
ππεξσξηαθή απνδεκίσζε ησλ εηδηθεπκέλσλ θαη εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ησλ
λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο ππνινγίδεηαη επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ
πξνζαπμεκέλνπ κε ην αληίζηνηρν επίδνκα βηβιηνζήθεο.
6. Γηα ηελ εθεκεξία εηνηκφηεηαο ησλ γηαηξψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη θέηξσλ πγείαο
κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ειάρηζηε απνδεκίσζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο
απνδεκίσζεο, πνππξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ N.
1397/1983.
7. Tα πνζά ηεο ATA, ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαζψο θαη νη ακνηβέο γαη ηελ
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε πέξα απφ ηηο 4 εκέξεο εθεκεξίαο θαηά κήλα θαζψο θαη γηα
ηελ εθεκεξία εηνηκφηεηαο θαηαβάιινληαη ζηνπο γηαηξνχο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3, 5 θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο
ππεξεζίαο.
8. Tν εδάθην γ ηεο παξαγάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ N. 1397/1983 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:
"γ'. Mε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζε θάζε πεξίπησζε κε ηε
ζπκπιήξσζε 35 ρξφλσλ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ".
Kαηά ηελ πξψηε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ γηαηξψλ E..Y. νη γηαηξνί πνπ
δηνξίδνληαη ζε απηέο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ πέληε (5) ρξφληα ζπλερνχο
ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί νξίνπ ειηθίαο εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηξηάληα πέληε (35) εηψλ πξνυπεξεζίαο. Γηα ηξία
ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηαηξνί αλαηζζεζηνιφγνη κπνξνχλ λα
δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. κέρξη ηνπ 66νπ έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο. ηνπο γηαηξνχο απηνχο εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
9. H παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ N. 1505/1984 (ΦEK 194) δελ έρεη εθαξκνγή
ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θάζε λνκηθήο κνξθήο θαη ησλ
πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε.
10. ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ N. 1397/1983 κεηά ηηο
ιέμεηο"..... θαηά θιάδν......." πξνζηίζεηαη ε ππεξεζία, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη
ζηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ......".

N. 2071/92
"Εκςυγχρονιςμόσ και Oργϊνωςη Συςτόματοσ Yγεύασ"
Άπθπο 63. Eξγαζηαθέο ζρέζεηο γηαηξψλ.
1. Oη ζέζεηο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ NΠΓΓ θαη ησλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ Kέληξσλ Yγείαο εθηφο απφ ηα λνζνθνκεία ησλ Eλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ A.E.I. ζπληζηψληαη εθεμήο σο ζέζεηο γηαηξψλ πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Kαη' εμαίξεζε νη ζέζεηο ηνπ νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ
Kέληξσλ Yγείαο ζπληζηψληαη σο ζέζεηο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο,
πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ζπζηάζεσο ζέζεσλ νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεη
ηίηιν νδνληηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.

2. Oη ππεξεληνχληεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ γηαηξνί πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη νη γηαηξνί, νη νπνίνη έρνπλ θξηζεί επηηπρψο
λα θαηαιάβνπλ ζέζε,πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη κφληκνη δεκφζηνη
ιεηηνπξγνί. Θέζεηο γηαηξψλ E..Y. πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί
ε δηαδηθαζία επηινγήο, επαλαπξνθεξχζζνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
3. Oη παξαπάλσ κφληκνη γηαηξνί είηε ππεξεηνχλ ζε νξγαληθέο ζέζεηο είηε ζε
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ή νδνληηαηξηθή σο
ειεχζεξν επάγγεικα ή νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα εθηφο απφ απηά πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ζπγγξαθηθή, θαιιηηερληθή ή δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη λα θαηέρνπλ
νπνηαδήπνηε ή άιιε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζέζε, πιελ εθείλσλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαη'
εμαίξεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Oη ηαηξνί πνπ δηνξίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ πξνθεξχζζνληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί επί ζεηεία θαη ηζρχνπλ γη' απηνχο νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ κφλν ζε φηη αθνξά ηελ άζθεζε
ειεχζεξνπ ή άιινπ επαγγέικαηνο.
5. Oη γηαηξνί, πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο αζθνχλ δεκφζην
ιεηηνχξγεκα επί ζεηεία θαη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα εηεξναπαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ηεο ηαηξηθήο ή ην δηθαίσκα δηαηεξήζεσο ηδησηηθνχ ηαηξείνπ ή νδνληηαηξείνπ.
6. (Ζ παξ. απηή θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2194/94 (ΦΔΚ Α'
34).
7. Oη γαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη νη γηαηξνί
ζχκβνπινη λνζνθνκείσλ απαγνξεχεηαη λα είλαη ηδηνθηήηεο ηδησηηθήο θιηληθήο ή
θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο ή λα κεηέρνπλ ζε πξνζσπηθή εηαηξεία ή E.Π.E. ή ζηε
δηνίθεζε A.E. κε αληίζηνηρα αληηθέηκελα.
8-10. (Οη παξ. 8-10 θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2188/94
(ΦΔΚ Α' 18)).
Άπθπο 64. Kιάδνο γηαηξψλ E..Y.
1. ην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ νη ζέζεηο ηνπ
θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., πνπ έρνπλ ζπζηαζεί, κε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ
Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο κεηαβνιήο ησλ νξγαληζκψλ
ησλ λνζνθνκείσλ κε θνηλή απφθαζε ησλ πην πάλσ Yπνπξγψλ. Tν πξνζσπηθφ πνπ
ππεξεηεί ζε ζέζεηο πνπ ηπρφλ θαηαξγνχληαη, ηνπνζεηείηαη ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα
άιινπ λνζνθνκείνπ ηεο ίδηαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο. H ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ N. 1579/1985.
2. Oη ζέζεηο γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ E..Y. θάζε λνζνθνκείνπ πξνζζέηνληαη ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπ θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ γηαηξψλ, πνπ δηνξίδνληαη ζε απηέο
βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξυπνινγηζκνχ ηνπ. Oη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ
γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ E..Y., πνπ ππεξεηνχλ ζηα Kέληξα Yγείαο, βαξχλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο δηεχζπλζεο πγείαο ηεο νηθείαο λνκαξρίαο, πνπ ππάγνληαη ηα
θέληξα πγείαο απφ 1-1-1993.
3. Oη ζέζεηο γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ E..Y., πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο
απαζρφιεζεο, δηαβαζκίδνληαη ζε ζέζεηο: α) δηεπζπληψλ, β) επηκειεηψλ A', γ)
επηκειεηψλ B'. Πξνθεηκέλνπ πεξί νδνληνγηαηξψλ, νη ζέζεηο δηαβαζκίδνληαη επηπιένλ
θαη ζε επηκειεηέο Γ'. Oη πην πάλσ ζέζεηο ζπληζηψληαη θαηά εηδηθφηεηα. Oη ζέζεηο ησλ

ζπκβνχισλ γηαηξψλ δελ ππφθεηληαη ζηελ πξνεγνχκελε δηαβάζκηζε. Oη νδνληνγηαηξνί
πξνζιακβάλνληαη θαη ρσξίο εηδηθφηεηα.
4. ε φια ηα λνζνθνκεία ΝΠΓΓ, ππεξεηνχλ γηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο ή
κεξηθήο απαζρφιεζεο ή ζχκβνπινη γηαηξνί, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί. Οη ζχκβνπινη
γηαηξνί δελ ππνβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία θξίζεσο θαη επηινγήο ζηα πξσηνβάζκηα
ζχκβνχιηα θξίζεσο θαη επηινγήο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ
ζπκβνχισλ γηαηξψλ θαζνξίδεηαη ζε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο
Κπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Άπθπο 65. Πξνζφληα γηαηξψλ ηνπ θιάδνπ E..Y.
1. Γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη
βαζκίδσλ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ ηππηθά πξνζφληα:
α) Eιιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Eπξσπατθήο Kνηλφηεηαο.
Eθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Eπξσπατθήο Kνηλφηεηαο,
πξέπεη απαξαηηήησο λα γλσξίδεη ηελ Eιιεληθή γιψζζα. H δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο γλψζεο ηεο Eιιεληθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ν αλαγθαίνο, θαηά
εηδηθφηεηα θαη ζέζε βαζκφο γλψζεο απηήο, νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπYπνπξγνχ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
γ) Tίηινο εηδηθφηεηαο αληίζηνηρνο κε ηε ζέζε.
δ) Hιηθία ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Tα φξηα
ειηθίαο ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψην δηνξηζκφ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ θιάδνπ.
2. Eηδηθφηεξα:
α) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο επηκειεηή B απαηηείηαη ε θαηνρή ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη
ειηθία κέρξη πελήληα (50) εηψλ.
β) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο επηκειεηή A, απαηηείηαη ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα πέληε
(5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ειηθία κέρξη πελήληα πέληε (55) εηψλ.
γ) Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο δηεπζπληή, απαηηείηαη ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα δέθα (10)
ηνπιάρηζην ρξφληα θαη ειηθία κέρξη εμήληα (60 ) εηψλ.
δ) Kαη εμαίξεζε νη γηαηξνί, πνπ θαηέρνπλ ηίηιν ηέσο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο,πξηλ απφ
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο κπνξνχλ λα
θαηαιάβνπλ ζέζε επηκειεηή B', επηκειεηή A' εθφζνλ άζθεζαλ ηελ εηδηθφηεηα γηα
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη δηεπζπληή γηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζην ρξφληα. Aλ ν
ηίηινο ηεο ηέσο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο θηεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ηα
απαηηνχκελα ρξφληα άζθεζεο εηδηθφηεηαο γηα κελ ηνλ επηκειήηή A' είλαη ηξία (3), γηα
δε ην δηεπζπληή πέληε (5). Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ απφ νδνληνγηαηξνχο απαηηείηαη:
α) γηα ζέζε επηκειεηή Γ', άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ειηθία κέρξη ζαξάληα
εηψλ. β) Γηα ζέζε επηκειεηή B', άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ
ρξφληα θαη ειηθία κέρξη πελήληα (50) εηψλ. δ) Γηα ζέζε δηεπζπληή, άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο γηα δψδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη ειηθία πελήληα πέληε (55)
εηψλ. ε) Eθφζνλ γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο απαηηείηαη θαηνρή ηίηινπ νδνληηαηξηθήο
εηδηθφηεηαο, ηφηε γηα ηελ άζθεζε εηδηθφηεηαο θαη ηα φξηα ειηθίαο ησλ ππνςεθίσλ
νδνληηάηξσλ, έρνπλ εθαξκνγή νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
πνπ αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο.
3. O ρξφλνο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζε λνζνθνκεία θαη επίζεκα
επηζηεκνληθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, απφ γηαηξνχο, πνπ απέθηεζαλ εηδηθφηεηα εθεί,
αλαγλσξίδεηαη αθνχ ν γηαηξφο πάξεη ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ειιεληθή λνκνζεζίαο. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο
θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ,χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., θαζνξίδνληαη ηα

λνζνθνκεία θαη ηα επηζηεκνληθά θέληξα ηεο αιινδαπήο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδεηαη ν
ηίηινο εηδηθφηεηαο. ε γηαηξνχο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 546/1970
(ΦEK A' 110) έρνπλ πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη απνθηνχλ ηνλ
ηίηιν, αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο ηεο εηδηθφηεηαο απφ ηφηε πνπ ζπγθεληξψλνπλ
ηηο πξνυπνζέζεηο θηήζεο ηίηινπ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα απηφ.
4. Πξφζιεςε γηαηξψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ζε NΠΓΓ απφ γηαηξνχο, πνπ θαηέρνπλ
άιιε ζέζε ζην Γεκφζην απαγνξεχεηαη.
(Tα άξζξα 66 θαη 67 θαηαξγήζεθαλ κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N.
2256/94).
Άπθπο 68. Mεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ εθθξεκνχλ γηα ηνπο γηαηξνχο
ηνπ θιαδνπ E..Y.
1. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ κε
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ θξίζεσο ή δηθαζηηθήο
απνθάζεσο ράλνπλ ηε ζέζε ηνπο, επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε κε απηήλ, πνπ
ράλνπλ ζέζε θαη, αλ δελ ππάξρεη θελή ηέηνηα, ζε ζέζε, πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ
απφθαζε επαλαδηνξηζκνχ, ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηεο Xψξαο, ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο ηεο Yπεξεζίαο. H ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ ηο παξ. 2 ηνπ άξζνπ 29 ηνπ N. 1579/1985.
2. α. Γηαηξνί, πνπ δηνξίζηεθαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζε ζέζεηο
θιάδσλ γηαηξψλ E..Y. θαη έραζαλ ή ράλνπλ ηε ζέζε ηνπο χζηεξα απφ δηθαζηηθή
απφθαζε γηα θήξπμε ζέζεο, πνπ θαηέιαβαλ, επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε ζέζε
ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ζην ίδην λνζνθνκείν. Eάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα θελή ζέζε,
δηνξίδνληαη ζε ζέζε, πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ ζην ίδην λνζνθνκείν.
β. ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ N. 1579/1985 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"4. Oη γηαηξνί, πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο πξνζσπνπαγείο ηνπνζεηνχληαη ζε
λνζνθνκέην ή θέληξν πγείαο ή άιιεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηεο ίδηαο
πγεηνλνκηθήο πεξηνθέξεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, απφ ην
αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ απφ απηφ ζέκαηα
ζπλππεξεηήζεσο ζπδχγσλ, ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηαηξνχ θαη νη αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N. 1579/1985".
γ. Γηαηξνί πνπ δηθαηψλνληαη κε δηθαζηηθή απφθαζε ή δηνηθεηηθή πξάμε θαη έρνπλ
ππεξβεί ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο δε δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο ηνπ
θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
3. Oη ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη γηαηξνί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη
ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηαξγνχληαη κε ηε
απνρψξεζε ησλ γηαηξψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απφ ηηο ζέζεηο απηέο, αλ δελ
πξνυπήξραλ σο θελέο.
4. O δηνξηζκφο ησλ γηαηξψλ, πνπ δηθαηψλνληαη κε απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ ή ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσο, αλαηξέρεη ζηελ
εκεξνκελία εθδφζεσο ηεο αθπξνχκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ν δηαδξακψλ εθηφο ηεο
ππεξεζίαο ρξφλνο πξνζκεηξάηαη γηα θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηεο απνιήςεσο
απνδνρψλ αλαδξνκηθά, απηνί δε ππεξεηνχλ ζηε ζέζε γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο
ηνπο. Χο πξνο ην θαζεζηψο εξγαζηαθήο ζρέζεσο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο· ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
5. Γηαηξνί, πνπ δηθαηψλνληαη θαηφπηλ απνθάζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή
ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσο γηα ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, αλ κελ ππεξεηνχλ ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y., δηνξίδνληαη
ζηε λέα ηνπο ζέζε σο κφληκνη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, άιισο δηνξίδνληαη επί ζεηεία,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο,
ηζρπνπζψλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 70 θαη 71 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο νδνληνγηαηξνχο, φπνπ απηνί
δελ αλαθέξνληαη.
Άπθπο 69. Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
1. H πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. γίλεηαη, χζηεξα απφ
πξνθήξπμή ηνπο, απφ ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο Nνκνχο Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη απφ ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ ππφινηπε επηθξάηεηα κεηά απφ έγθξηζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. H πξνθήξπμε ησλ
ζέζεσλ ησλ θέληξσλ πγείαο γίλεηαη απφ ηηο δηεπζχλζεηο πγείαο πνπ ππάγνληαη ηα
θέληξα πγείαο.
2. Kάζε γηαηξφο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε θαη λα θξηζεί γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
ζέζεσλ. Oη ππνςήθηνη γηαηξνί θαη νδνληνγηαηξνί θξίλνληαη απφ ηα ζπκβνχιηα
επηινγήο ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λφκνπ απηνχ.
(Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.
2256/94).
5. Γηα θάζε δηνξηζκφ ζηνλ θιάδν γηαηξψλ εθαξκφδνληαη ηα πην πάλσ θξηηήξηα. Tα
ζπκβνχιηα θξίζεσο θαη επηινγήο θαηαηάζζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ηε ζεηξά
αμηνινγήζεσο ηνπο γηα θάζε ζέζε γηα ηελ νπνία έρνπλ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα. Eάλ
θξηζεί φηη δχν ππνςήθηνη έρνπλ ίζα πξνζφληα, πξνηάζζεηαη θαηά ζεηξά:
α. Eθείλνο πνπ ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζπλππεξεηήζεσο ζπδχγνπ.
β. Eθείλνο πνπ δηακέλεη ζην λνκφ πνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν δέθα (10)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζπλερψο.
Oη πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Nνκνχο Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ δηνξίδεηαη ν
πξψηνο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ή ν δεχηεξνο, αλ ν πξψηνο δελ απνδέρεηαη ην
δηνξηζκφ ή ζπληξέρεη θψιπκα ή θαηά ζεηξά ν ηξίηνο, αλ νη δχν πξψηνη δελ
απνδερηνχλ ην δηνξηζκφ ή ζπληξέρεη θψιπκα. Yπνςήθηνη, πνπ θαηέιαβαλ ζέζε ζηε
ζεηξά αμηνινγήζεσο κεηά ηνλ ηξίην, δε δηνξίδνληαη. Eάλ δηαπηζησζεί φηη ν
ππνςήθηνο, πνπ αμηνινγήζεθε απφ ην ζπκβνχιην επηινγήο ζε ζέζε δηνξηζκνχ, δελ
είρε ηα απαξαίηεηα απφ ην λφκν ηππηθά πξνζφληα, ν Yπνπξγφο Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην δηνξηζκφ ηνπ ακέζσο επφκελνπ.
Γε δηνξίδεηαη επίζεο ν γηαηξφο, πνπ α) δελ είλαη γξακκέλνο ζην κεηξψα αξξέλσλ ή
γηα γπλαίθεο ζηα γεληθά κεηξψα δεκνηψλ, β) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο
ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ έρεη λφκηκα απαιιαγεί, γ) είλαη αλππφηαθηνο ή
θαηαδηθαζκέλνο γηα ιηπνηαμία, δ) έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, γηα φζν
ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε, ε) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, έγθιεκα θαηά ησλ
εζψλ, θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή θαηακήλπζε,
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε δσξνδνθία, δφιηα ρξεσθνπία ή γηα εγθιήκαηα, πνπ
αλάγνληαη ζηελπξνζηαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηέπκαηνο, ζη) δελ είλαη πγηήο θαη δ)
δελ είλαη γξακκέλνο ζηνλ ηαηξηθφ ζχιινγν ηεο πεξηνρήο φπνπ θαη ε ζέζε. Eπίζεο δε
δηνξίδνληαη νη ηαηξνί, πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ ή δελ έρνπλ
λφκηκε απαιιαγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπο αθνξά ζε ζέζεηο λνζνθνκείσλ ή θέληξσλ
πγείαο ησλ Nνκψλ Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθήο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί ν
γηαηξφο λα ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα, αιιά ζηε ζέζε ζα κπνξεί λα δηνξηζζεί κεηά ηελ
εθπιήξσζε ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ νξίδεη ην N.Γ. 67/1968. Πξνο
ηνχην ππνβάιιεη αίηεζε αλαζηνιήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ.

6. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο
Kπβέξλεζεο θαη Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, θαζνξίδνληαη νη
παζήζεηο θαη βιάβεο πγείαο, πνπ παξεκπνδίδνπλ ην δηνξηζκφ γηαηξψλ, θαζψο θαη νη
αξκφδηεο επηηξνπέο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν γηαηξφο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ.
7. Oη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άζξνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππεξεηνχληεο, θαηά
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, γηαηξνχο.
8. Oη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαηά ην ρξφλν
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
9. Γε γίλνληαη δεθηά δηθαηνινγεηηθά κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο.
10. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο πξνθεξχμεσο ησλ ζέζεσλ, ε πξνζεζκία θαη ν
ηξφπνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο, ηα θαζήθνληα ησλ
κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσλ θαη επηινγήο θαη ησλ εηζεγεηψλ ηνπο θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
11. Πεξηνρέο φπνπ νη θνηλσληθέο, γεσγξαθηθέο, ζπγθνηλσληαθέο θαη νηθηζηηθέο
ζπλζήθεο ζπληζηνχλ απνδεδεηγκέλα αληηθίλεηξν γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ηαηξηθνχ
δπλακηθνχ ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο ή ηνπο 24σξεο εηνηκφηεηαο
πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο κπνξεί κε πξνεδξηθφ δηαηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε
ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, λα ραξαρηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο θαη άγνλεο
πεξηνρέο. Πεξηνρή κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο απηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί νιφθιεξνο
λνκφο ή μερσξηζηά πφιε ή ρσξηφ, πνπ είλαη έδξα λνζνθνκείνπ ή θέληξνπ πγείαο ή
πγεηνλνκηθνχ ζηαζκνχ 24σξεο εηνηκφηεηαο. Oη άγνλεο θαη νη πξνβιεκαηηθέο
πεξηνρέο δηαθξίλνληαη ζε A' θαη B' θαηεγνξίαο. Kαηεγνξίαο A' είλαη νη πεξηνρέο φπνπ
νη ζπλζήθεο, πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο σο θξηηήξηα γηα ην
ραξαρηεξηζκφ ηνπο. Mε ην ίδην ή άιιν φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα
ζεζπίδνληαη εηδηθά νηθνλνκηθά ππεξεζηαθά ή εζηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε
γηαηξψλ ζηηο ζέζηο ησλ λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο ή πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ
24σξεο εθεκεξίαο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Oη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη ζε άγνλεο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ ή
άιισλ θιάδσλ πξνζσπηθνχ θαηά πεξηνρή κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε
πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη
Oηθνλνκηθψλ.
12. Mέρξη λα εθδνζνχλ νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο
ησλ ζέζεσλ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., ηελ πξνθήξπμε θαη ηα θξηηήξηα, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο νη νπνίεο θαη θαηαξγνχληαη
κε ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ
Άπθπο 70. Θεηεία ησλ γηαηξψλ θιάδνπ E..Y.- Eπαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ.
1. Kαζηεξψλεηαη ε ζεηεία γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη
βαζκίδσλ. Kάζε γηαηξφο έρεη δηθαίσκα παξακνλήο ζηελ ίδηα ή άιιε νκνηφβαζκε
ζέζε κέρξη ηξείο (3) ζεηείεο.
2. Kάζε ζέζε γηαηξνχ ηνπ θιάδνπ E..Y., πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ή
κεξηθήο απαζρφιεζεο, επαλαπξνθεξχζζεηαη φηαλ ν γηαηξφο πνπ ηελ θαηέρεη
ζπκπιεξψζεη ζε απηήλ ππεξεζία ηεζζάξσλ (4) εηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο
επηκειεηψλ A' ή B' ή Γ', θαη πέληε (5) εηψλ γηα ζέζεηο δηεπζπληψλ. Γηα ηελ θαηάιεςε
ησλ ζέζεσλ, πνπ επαλαπξνθεξχζζνληαη, ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηαηξνχ πνπ

ππεξεηνχλ ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. ή εθηφο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. O
γηαηξφο, πνπ θαηέρεη ηε ζέζε πνπ επαλαπξνθεξξχζζεηαη, έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο
ππνςεθηφηεηαο γηα επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζε απηήλ ή άιιε νκνηφβαζκε ζέζε, γηα
ηξείο (3) ζπλνιηθά ζεηείεο. Aλ ην αξκφδην ζπκβνχιην επηινγήο πξνθξίλεη άιινλ
ππνςήθην γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεσο, ηφηε ν γηαηξφο, πνπ ράλεη ηε ζέζε, αλ κελ
είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη έρεη δηνξηζηεί κέρξη ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπνζεηείηαη ζε νπνηαδήπνηε νκνηφβαζκε θελή ζέζε
λνζνθνκείνπ, αλ ππεξεηνχζε ζε λνζνθνκείν, ή θέληξν πγείαο, ή ηνπνζεηείηαη σο
ππεξάξηζκνο κε ηνλ ίδην βαζκφ θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε λνζνθνκείν ή
θέληξν πγείαο, ή άιιε κνλάδα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Aλ ν γηαηξφο πνπ
ράλεη ηε ζέζε είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο ή πιεξνπο θαη απνθιεηζηηθήο θαη έρεη
δηνξηζηεί ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
3. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ
ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ράλνπλ ηε ζέζε θαηά ηελ
επαλαπξνθήξπμή ηεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ N. 1579/1985, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή
πεξηθέξεηα.
4. Όιεο νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη γηαηξνί, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ, επαλαπξνθεξχζζνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ππεξεζίαο ζηηο ζέζεηο απηέο πέληε
(5) εηψλ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. Kαη'
εμαίξεζε, νη ζέζεηο ησλ γηαηξψλ εθείλσλ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζπλερή ππεξεζία ελλέα
(9) εηψλ σο επηκειεηέο A', B', Γ' ή δέθα (10) εηψλ σο δηεπζπληέο,
επαλαπξνθεξχζζνληαη κε ηε ζπκπιεξσζε ηεο πην πάλσ ππεξεζίαο θαη πξηλ ηελ
παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εηψλ.
5. Γηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ζεσξείηαη φηη ζα ππεξεηήζνπλ ηελ πξψηε ηνπο ζεηεία
ζηε ζέζε κεηά ηελ πξνθήξπμε, πνπ ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ακέζσο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
(6. Oη γηαηξνί ηνπ E..Y. κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα θαηάιεςε νκνηφβαζκεο
ζέζεο, κφλν κεηά παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάιεςεο ηεο ζέζεσο
ζηελ νπνία ππεξεηνχλ . ε αληίζεηε πεξίπησζε, ππνβάιινπλ παξαίηεζε,
πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ λέα ζέζε. H θαηάιεςε ηεο λέαο ζέζεσο γίλεηαη γηα ην
ππφινηπν ηεο ζεηείαο πνπ απνκέλεη απφ ηελ πξνεγνπκελε ζέζε). {H παξ. απηή
θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 ηνπ N. 2194/94}.
7. Όιεο νη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη ηέζεξηο (4) κήλεο πξνο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο
ηεο ζεηείαο. Oη γηαηξνί, πνπ θαηέρνπλ ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο, εμαθνινπζνχλ λα
ππεξεηνχλ θαλνληθά ιακβάλνληεο πιήξεηο απνδνρέο κέρξη ηελ εκεξνκελία
επαλαπιεξψζεσο ησλ ζέζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ή άιινπο γηαηξνχο.
8. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ N. 1759/1988 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ N. 1579/1985 εθεμήο δελ ηζρχνπλ. Oη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, πνπ ηπρφλ
ζπζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ N. 1759/1988, θαηαξγνχληαη, φηαλ
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θελσζνχλ.
9. ε πεξίπησζε πνπ πξνθεξπρζείζα ζέζε δελ δηεθδηθείηαη απφ άιινπο ππνςεθίνπο,
ν γηαηξφο, πνπ θαηέρεη ηε ζέζε, κπνξεί λα παξακείλεη ζε απηή γηα πεξηζζφηεξεο απφ
ηξείο (3) ζεηείεο. H ζέζε επαλαπξνθεξχζζεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε πιήξνπο
ζεηείαο απφ ηνλ θαηέρνληα ηε ζέζε γηαηξφο.
(Παξεκβάιιεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ N. 2194/94).

Άπθπο 9 (Ν. 2194/94). 2. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ N. 2071/92 γηα ηε ζεηεία
ησλ γηαηξψλ θιάδνπ EY εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηηο
ζέζεηο ησλ επηκειεηψλ B' θαη Γ', πνπ πξνθεξχζζνληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Άπθπο 71. Eιεχζεξε επηινγή εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ- Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία.
(1. Oη γηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ππεξεηνχλ, θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, κπνξνχλ:
α) Nα κεηαβάινπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη λα γίλνπλ κεξηθήο απαζρφιεζεο κε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ N. 1599/1986. κε ηε δήισζε απηήλ ν γηαηξφο ππεξεηεί πιένλ
σο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ππαγφκελνο πιένλ ζην θαζεζηψο, πνπ πξνβιέπεηαη γηα
ηνπο γηαηξνχο απηνχο. H παξακνλή ηνπ γηαηξνχ ζηε ζέζε απηή δηαξθεί επί ηξία (3)
έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα κεηαβνιήο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο.Mε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 3 εηψλ ε ζέζε απηήο ν γηαηξφο πνπ ηελ
θαηέρεη, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε απηήλ. Aλ ηε ζέζε θαηαιάβεη ν γηαηξφο, πνπ
ηελ θαηείρε θαη κεηέβαιε ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε, ζεσξείηαη φηη ππεξεηεί ηελ
πξψηε ζεηεία ζηε ζέζε απηήλ, άιισο εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο. Tν δηθαίσκα
ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο γηα αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δελ ππφθεηηαη ζε
πεξηνξηζηηθνχο ρξνληθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε, πνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεηείαο
απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ ηξία ρξφληα, ηφηε ν γηαηξφο, πνπ κεηαβάιιεη ηελ εξγαζηαθή
ηνπ ζρέζε, ππεξεηεί ζηε ζέζε απηήλ, άιισο εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο. Tν δηθαίσκα
ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο γηα αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δελ ππφθεηηαη ζε
πεξηνξηζηηθνχο ρξνληθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε, πνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεηείαο
απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ ηξία ρξφληα, ηφηε ν γηαηξφο, πνπ κεηαβάιιεη ηελ εξγαζηαθή
ηνπ ζρέζε, ππεξεηεί ζηε ζέζε απηή γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ.
β) Nα παξακείλνπλ ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ππεξεηνχληεο
θαλνληθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ σο κφληκνη δεκφζηνη
ιεηηνπξγνί.
2. Γηαηξνί, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. γηα πξψηε θνξά κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζρέζε, σο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, δειψλνληαο ηνχην κε αίηεζε ηνπο θαηά
ην δηνξηζκφ ηνπο.
3. Oη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε α θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ
ηζρχ γηα ηνπο νδνληνγηαηξνχο πνπ δελ θαηέρνπλ ηίηιν εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη
ππνρξενχληαη λα παξακείλνπλ σο νδνληίαηξνη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο.)
{Oη παξ. 1, 2 θαη 3 πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαξγήζεθαλ κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ N. 2194/94}.
4. ε θάζε πεξίπησζε, πνπ ν γηαηξφο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο
ειηθίαο εμέξρεηαη ηεο ππεξεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ εκεξνλία ιήμεσο ηεο ζεηείαο
ηνπ. H ζεηεία πνπ θελνχηαη επαλαπξνθεξχζζεηαη.
5. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εκπίπηεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ,
πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εθαξκνγήλ
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ N. 1902/1990, ην νπνίν
απνρσξεί κε ηε ζπκπιήξσζε 35εηνχο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη νπρί πάλησο πέξαλ
ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ.
6. Γηαηειέζαληεο πθεγεηέο, πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ N. 1397/1983 θαη εληαρζέληεο
ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y. θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ σο δηεπζπληέο,
παξακέλνπλ ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κέρξη ηεο ζπκπιεξψζεσο ηνπ 67νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπ.

(7α. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, θαζψο θαη νη γηαηξνί, πνπ ππάγνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο
επηινγήο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
β. Oη γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε πξνζσπνπαγή ζέζε, κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ ηελ
εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ,
ηεο ζέζεο ηνπο κεηαηξεπνκέλεο ζηελ πεξίπησζε απηή ζε νξγαληθή, κε απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. Oη πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο κε ηε δηαδηθαζία απηήλ θαηαξγνχληαη κεηά
ηελ απνρψξεζε ηνπ γηαηξνχ απφ ηελ ππεξεζία γηα νηνλδήπνηε ιφγν.
8. Θέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., πνπ θελνχληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν,
επαλαπξνθεξχζζνληαη, εθηφο εάλ πθίζηαηαη ζηνλ ίδην ηκήκα πξνζσπνπαγήο
νκνηφβαζκε ζέζε, νπφηε ν θαηέρσλ απηή δχλαηαη κε δήισζή ηνπ ππνβαιινκέλε
εληφο κελφο λα θαηαιάβεη ηελ νξγαληθή ζέζε. Eπί ππάξμεσο πεξηζζνηέξσλ γηαηξψλ,
πνπ θαηέρνπλ πξνζσπνπαγείο νκνηφβαζκεο ζέζεηο κε ηελ θελνχκελε νξγαληθή ζην
ίδην ηκήκα, ηε ζέζε θαηαιακβάλεη ν γηαηξφο, πνπ θαηέρεη ηελ πξνζσπνπαγή ζέζε
πεξηζζφηεξν ρξφλν.
9. Oη ιεπηνκέξεηεο πεξί ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο γηα κεηαβνιή ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο ησλ ππεξεηνχλησλ γηαηξψλ θαζνξίδνληαη κε απφθζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.)
(Oη παξ. 7, 8 θαη 9 θαηαξγήζεθαλ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N.
2194/94) (Βι. ζρεη. άξζξν 4 Ν. 2194/94 θαηωηέξω)).
Άπθπο 72. Eμέιημε ζηνλ θιάδν.
1. H βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ γηαηξψλ θαη νδνληνγηαηξψλ γίλεηαη κε ηελ θαηάιεςε
θελήο ζέζεσο ακέζσο αλψηεξνπ βαζκνχ απφ απηφλ πνπ έρνπλ, κεηά απφ πξνθήξπμε
ηεο ζέζεο θαη θξίζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. H εμέιημε ζε αλψηεξν βαζκφ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γίλεηαη εθφζνλ
νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηα πξνζφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Nφκνπ απηνχ.
3. Oη νδνληίαηξνη, πνπ έρνπλ ην βαζκφ επηκειεηή Γ', γηα λα εμειηρζνχλ ζε ζέζε
επηκειεηή B', πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζε θάζε πεξίπησζε πέληε (5) ρξφληα
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.
4. ε πεξίπησζε, πνπ ν γηαηξφο δελ θαηαιάβεη αλψηεξε ζέζε, κεηά ηε ζπκπιήξσζε
θαη ηεο ηξίηεο ζεηείαο ηνπ, δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη εθ λένπ ηε ζέζε ηνπ, ε νπνία
πξνθεξχζζεηαη εληφο δχν (2) κελψλ. Eθφζνλ ν γηαηξφο απηφο ππεξεηνχζε ζηνλ
θιάδν γηαηξψλ E..Y., θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε
ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη ηνπνζεηείηαη κε
ηνλ ίδην βαζκφ ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε νη γηαηξνί, πνπ εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, κπνξνχλ κεηά
παξέιεπζε δηεηίαο λα δηεθδηθήζνπλ αλψηεξε ζέζε.
Άπθπο 73. Xξφλνο εξγαζίαο.
1. Oη γηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο
ηελ εβδνκάδα ζε ζπλερείο πξστλφ νθηάσξν εκεξεζίσο.
(2. Oη γηαηξνί κεξηθήο απαζρφιεζεο εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζε
ζπλερείο πξστλν πεληάσξν εκεξεζίσο.)
(H παξ. 2 θαηαξγήζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N. 2194/94).
3. Oη ζχκβνπινη γηαηξνί ππνρξενχληαη λα κεηαβαίλνπλ ζην λνζνθνκείν εληφο
επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φηαλ θιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ησλ

γηαηξψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Παξφκνηα ππνρξέζε έρνπλ εηδηθψο θαη ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κπνξεί
λα θαινχληαη θαη εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνχηνπ.
4. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ,
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., θαζνξίδεηαη ην θαζεκεξηλφ πξστλφ σξάξην εξγαζίαο
εληαία γηα φια ηα λνζνθνκέηα ή θέληξα πγείαο. H ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ
σξαξίνπ ή ε εθαξκνγή δηαθεθνκκέλνπ σαξαίνπ δπλαηφλ λα γίλεη ιφγσ εηδηθψλ
ζπλζεθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.., ηνπ λνζνθνκέηνπ θαη εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ
ΠE..Y. ή ηνπ KE..Y., εθφζνλ ηα ΠE..Y. δελ έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.
Άπθπο 74. Άδεηεο.
1. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν άδεηα 22 εξγάζηκσλ εκεξψλ .
Aπφ ην ρξφλν απηφλ αθαηξείηαη ν ρξφλνο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία.
Eθφζνλ ην δεηήζνπλ νη γηαηξνί κε αίηεζή ηνπο, ηα 2/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο θαλνληθήο
άδεηαο πξέπεη λα ρνξεγνχληαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1ε Iνπλίνπ έσο ηέινο
επηεκβξίνπ, εθηφο αλ έθηαθηεο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηε ζέζε
ηνπο. H άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκέηνπ κεηά απφ
γλψκε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη γηαηξνί, πνπ εξγάδνληαη ζε
πεξηβάιινλ ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πξφζζεηεο άδεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηνπο γηαηξνχο E..Y. κπνξεί λα ρνξεγείηαη
εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ κέρξη έλα (1) ρξφλν κε
δηπιάζηεο απνδνρέο θαη κέρξη δχν ρξφληα ρσξίο απνδνρέο ζε θάζε βαζκφ γηα
κεηεθπαίδεπζε ή παξαθνινχζεζε εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ ζην
εμσηεξηθφ. Γηα ηε κεηεθπαίδεπζε ή ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ
πξνγξακκάησλ ζηελ Eιιάδα, νη γηαηξνί ηνπ θιάδνπ E..Y. ιακβάλνπλ ηηο θαλνληθέο
απνδνρέο ηνπο. H κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ KE..Y. θαη
γλψκε ηνπ νηθείνπ ΠE..Y., εθφζνλ έρεη ζπζηαζεί, άιισο κεηά γλψκε ηνπ KE..Y.
Γηα ηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε θαη
βεβαίσζε ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο ηεο αιινδαπήο φηη
απνδέρνληαη ηνλ ππνςήθην πξνο κεηεθπαίδεπζε γηαηξφ. Eίλαη δπλαηφλ ε
κεηεθπαηδεπηηθή άδεηα λα ρνξεγείηαη θαη ζε κηθξφηεξα ηνπ ελφο έηνπο ρξνληθά
δηαζηήκαηα, φρη φκσο ιηγφηεξν ησλ δχν (2) κελψλ. Γηα ηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο ζην εμσηεξηθφ, είλαη απαξαίηεηε ε απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο,
πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά.
2. Oη γηαηξνί, πνπ παίξλνπλ εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρεο θαη απνρσξνχλ πξνο ηεο
ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπο, ππνρξεψλνληαη λα επηζηξέςνπλ ζην δηπιάζην ην ζχλνιν
ησλ απνδνρψλ πνπ έιαβαλ θαηά ην ρξφλν ηεο άδεηαο. H είζπξαμε γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
3. ηνπο γηαηξνχο ησλ λνκαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ
πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ 24σξεο εθεκεξίαο ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγχ Ύγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη ζχκθσλε
γλψκε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ λνζνθνκείνπ, εθπαηδεπηηθή άδεηα κε
απνδνρέο κέρξη έλα (1) κήλα γηα θάζε δηεηία, γηα παξαθνινχζεζε κεηεθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ή γηα απαζρφιεζε ζε εξεπλεηηθή εξγαζία ζε πεξηθεξεηαθά
λνζνθνκεία, πέξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Yγείαο, Πξφλνηαο
θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ KE..Y. θαζνξίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θαη θάζε

άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. ηνπο γηαηξνχο ρνξεγνχληαη αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη επηπιένλ ζηηο γπλαίθεο άδεηεο
θχεζεο θαη ινρείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα.
6. Kάζε γηαηξφο ηνπ E..Y. θαζψο θαη νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί δηθαηνχληαη 15 εκέξεο
ην ρξφλν άδεηα κεη' απνδνρψλ γηα παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Ζ
παξαθνινχζεζε πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ, αιιηψο
ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξαθξαηνχληαη νη απνδνρέο θαη δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο
ζηελ εηδηθφηεηα.
7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
επηηξέπεηαη λα ρνξεγείηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔ..Τ., άδεηα άλεπ απνδνρψλ
κέρξηο ελφο έηνπο ζε γηαηξνχο ηνπ Δ..Τ. πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο. Με ίδηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε ελ γέλεη δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
ελ ιφγσ άδεηαο.
Άπθπο 75. Mεηαθίλεζε-Aπφζπαζε γηαηξψλ E..Y.
1. Oη γηαηξνί E..Y. κπνξεί λα απνζπψληαη γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε
νπνηνδήπνηε λνζνθνκέην θαη θέληξν πγείαο. Kάζε γηαηξφο κπνξεί λα απνζπάηαη κέρξη
δχν θνξέο ζε θάζε βαζκφ θαη ζεηεία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ έμη
(6) κελψλ ζπλνιηθά. Aπφ ηε δηάηαμε απηήλ εμαηξνχληαη νη γηαηξνί-κεηέξεο κε παηδηά
θάησλ ησλ 6 εηψλ. H απφζπαζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο
θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.
2. Kαη εμαίξεζε ε απφζπαζε γηαηξνχ κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη κέρξη ηξία (3)
ρξφληα ζπλνιηθά, αλ ν ελδηαθεξφκελνο ζπλαηλεί θαη ππάξρεη ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ
Γ.. ηνπ λνζνθνκέηνπ ζην νπνίν αλήθεη, αιιά θαη ηνπ Γ.. ηνπ λνζνθνκείνπ ζην
νπνίν απνζπάηαη.
3. ηνπο γηαηξνχο, πνπ κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε
κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, πιελ απηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη γηα εθπιήξσζε ππνρξέσζεο
ππεξεζίαο ππαίζξνπ, ηνπ θαηαβάιιεηαη πξνζαχμεζε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί
ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ. H πξνζαχμεζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ δελ θαηαβάιιεηαη
ζηνπο γηαηξνχο, πνπ παξαηείλνπλ ηελ απφζπαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
(Tν άζξν 76 ζρεηηθά κε ηελ κεηάζεζε ησλ γηαηξψλ θιάδνπ EY θαηαξγήζεθε κε ηε
δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ N. 2194/94).
4. Οη γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ κε απφζπαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ
κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαη σο κέιε πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ.
(Tν άξζξν 77 παξαηίζεηαη ζην θεθάιαην γηα ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ησλ γηαηξψλ
θιάδνπ EY).
Άπθπο 78. Άζθεζε επαγγέικαηνο.
1. Eπηηξέπεηαη ε άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ζηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y.
κεξηθήο απαζρφιεζεο ή ζπκβνχινπο ζε εκέξεο θαη ψξεο εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ
πξστλνχ σξαξίνπ θαη ηεο ελεξγνχ εθεκεξίαο, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνη λα
αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. Oη πην πάλσ γηαηξνί ππνρξενχληαη λα ζεσξήζνπλ βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ θαη
απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Kψδηθα Φνξνινγηθψλ
ηνηρείσλ (Π.Γ. 99/1977 (ΦEK A34), ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχλ γηα ηηο ακνηβέο ηνπο
απφ ηελ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο.

Άπθπο 79. Aπαζρφιεζε εθηφο ζέζεο.
H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ N. 1397/1983 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ,
επηηξέπεηαη ζηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. λα απέρνπλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππεξζίεο ζην Γεκφζην, ζηελ ηνπηή
απηνδηνίθεζε ε NΠΓΓ γηα ρξνληθή ζην Γεκφζην, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή NΠΓΓ
γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη έλα ρξφλν, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη".
ην άξζξν 40 ηνπ N. 1397/1983 πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο κε αξηζκφ 5, σο εμήο:
"5. Mε ηε δηαδηθαζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 έσο θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί
λα αληίζεηαη ζε γηαηξνχο ηνπ E..Y. θαζήθνληα πξντζηακέλσλ γξαθείσλ, ηκεκάησλ
θαη δηεπζχλζεσλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, φπνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Yπνπξγείνπ πξνβιέπεηαη
πξντζηάκελνο πγηεηνλνιφγνο γηαηξφο, θαζψο θαη θαζήθνληα πξνέδξσλ ή
αληηπξνέδξσλ Γ.. λνζνθνκείσλ. Oη γηαηξνί απηνί κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ ηελ
επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κε ην λνζνθνκείν ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
εθεκεξίαο. Oη αλσηέξσ γηαηξνί πξηλ ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ
πξαθνινπζνχλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ, εηδηθφ εμάκελν ηαρχξξπζκν κεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζε ζέκαηα
πγηεηνλνιφγνπ γηαηξνχ ζηελ Yγεηνλνκηθή ρνιή ηεο Aζήλαο."
Άπθπο 85. Mηζζνιφγην γηαηξψλ θαη νδνληνγηαηξψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.
1. Γηα ηνπο γηαηξνχο θαη νδνληνγηαηξνχο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. κεξηθήο
απαζρφιεζεο θαζνξίδεηαη εηδηθφ κηζζνιφγην, αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ηα ρξφληα
ππεξεζίαο ηνπο ζε απηφ, σο εμήο:
ΒΑΘΜΟ
Δπηκειεηήο Γ'
Δπηκειεηήο Β'
Δπηκειεηήο Α'
Γηεπζπληήο

ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
0-3
3-6
6-9
35.000 40.000 45.000
45.000 50.000 55.000
60.000 65.000 70.000
75.000 80.000 85.000

2. ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο ρνξεγνχληαη 15.000 δξαρκέο σο επίδνκα γηα
δαπάλεο βηβιηνζήθεο ζε φινπο ηνπο βαζκνχο. Tν πην πάλσ επίδνκα κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο ,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ.
3. H απνδεκίσζε γηα δαπάλεο θίλεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ επαγγέικαηνο θαη γηα
ηελ εηνηκφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθπαηδεπηηθφ
έξγν, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνχο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983, ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνχο
κεξηθήο απαζρφιεζεο.
4. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 ηζρχνπλ θαη γηα
ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο.
5. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 ηζρχνπλ θαη γηα
ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο.
6. Oη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 1397/1983 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 28 ηνπ N. 1397/1983 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ N. 1579/1985, γηα
ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε απηνχο
θαηαβάιιεηαη 50 % ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο νκνηφβαζκνπο γηαηξνχο

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.
7. Kαηά ηα ινηπά, γηα ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
παξ. 3, 4, 5, θαη 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ N. 1579/1985.
8. O ππνινγηζκφο ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ησλ γηαηξψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
9. H ακνηβή ησλ γηαηξψλ ζπκβνχισλ νξίδεηαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε καηά παφ
θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ.
10. Γηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο
εληάζζνληαη ζην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ησλ γηαηξψλ κεξηθήο απαζρφιεζεο ηεο
πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηνλ θιάδν γηαηξψλ E..Y., ιακβαλνκέλεο ππ φςε γηα ηελ
έληαμε απηήλ.
Άπθπο 86. Mεληαία απνδεκίσζε εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο.
H παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ N. 1892/1990 (ΦEK A' 101) φπσο αληηθαζίζηαηαη:
"1.α. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E.Y. πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ
λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ πγείαο (K.Y.) ρνξεγείηαη πάγηα κεληαία απνδεκίσζε
εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο:
ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
0-3
3-6
6-9
α. Γηεπζπληήο
54.720 39.000 74.880
β. Δπηκειεηήο Α' 43.200 46.080 48.960
γ. Δπηκειεηήο Β' 34.560 37.440 40.320
δ. Δπηκειεηήο Γ' 20.160 23.040 25.960
β. ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ
θέληξσλ πγείαο (K.Y) ρνξεγείηαη πάγηα κεληαία απνδεκίσζε εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο:
ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
0-3
3-6
6-9
α. Γηεπζπληήο
35.000 39.000 45.000
β. Δπηκειεηήο Α' 26.000 28.000 30.000
γ. Δπηκειεηήο Β' 20.000 22.000 24.000
δ. Δπηκειεηήο Γ' 12.000 14.000 16.000
Άπθπο 87. (Αθνξά ηελ κηζζνινγηθή εμέιημε επηκειεηψλ Γ' νδνληηάηξσλ).
Άπθπο 88. Eθεκεξίεο πξνζσπηθνχ ηαηξηθήο ππεξεζίαο.
1. Oη γηαηξνί ηνπ E..Y. φισλ ησλ βαζκψλ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο ή κεξηθήο
απαζρφιεζεο ή εηδηθεπφκελνη, νη νδνληνγηαηξνί, θαζψο θαη νη θαξκαθνπνηνί, ρεκηθνί
βηνρεκηθνί, θιηληθνί ρεκηθνί θαη βηνιφγνη, πνπ ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα
θέληξα πγείαο, ππνρξενχληαη ζε ελεξγφ εθεκεξία κέζα ζην λνζνθνκέην ή ζην θέληξν
πγείαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη εηδηθψλ κνλάδσλ
θαη ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο γαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ
λνζνθνκείνπ ή ηνπ θέληξνπ πγείαο. ηνπο γηαηξνχο θαη ζηνπο ινηπνχο σο άλσ
επηζηήκνλεο ελεξγνχ εθεκεξίαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γαη ππεξσξηαθή

απαζρφιεζε, πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλ ακε ηηο ζηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο. "ε ελεξγφ εθεκεξία ππνρξενχληαη θαη νη
θηελίαηξνη νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα θέληξα πγείαο θαη
ιακβάλνπλ ηελ εθάζηνηε νξηδφκελε απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ" (Σν εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2194/94 (ΦΔΚ Α' 34).
2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εθεκεξίαο θαηά εηδηθφηεηα, θαηά ηκήκα ή εξγαζηήξην θαη θάζε
άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηελ ελεξγφ εθεκεξία.
3. ε φισο έθηαθηεο θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ
Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα θαινχληαη γηα αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ γηαηξνί
εθηφο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y., ησλ αλαγθαίσλ εηδηθνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπλ ελεξγφ εθεκεξία. Mε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ην χςνο θαη ν ηξφπνο
ακνηβήο ησλ γηαηξψλ απηψλ. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεηείηαη ε γλψκε ηνπ ηνπηθνχ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ.
Aπθπο 144. Γηαηξνί ή νδνληίαηξνη, πνπ δηνξίζηεθαλ ζε ζέζεηο δηεπζπληψλ θιάδνπ
γηαηξψλ EY κεηά ηελ ηζρχ ηνπ N. 1821/88 θαη έραζαλ ηελ ζέζε ηνπο χζηεξα απφ
απφθαζε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ θξίζεο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο,
επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε ζέζε κε απηήλ πνπ έραζαλ ζην ίδην λνζνθνκείν.
Eάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα θελή ζέζε δηνξίδνληαη ζε ζέζε πνπ ζπληζηάηαη κε ηελ
απφθαζε επαλαδηνξηζκνχ ζην ίδην ή άιιν λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο ηεο ίδηαο
πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο.
Άπθπο 155. Γηαηξνί πνπ εξγάζηεθαλ σο εηδηθνί ζε λνζνθνκεία θαη επηζηεκνληθά
θέληξα ρσξψλ ηεο αιινδαπήο πνπ δελ ρνξεγνχλ ηίηιν εηδηθφηεηαο, εθφζνλ
απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, αλαγλσξίδεηαη
φηη άζθεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ζηελ αιινδαπή γηα φζν ρξφλν πξνθχπηεη, αλ απφ ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ εξγάζηεθαλ αθαηξεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο απηήο ζηελ Eιιάδα. Tα λνζνθνκεία απηά θαη ηα
επηζηεκνληθά θέληξα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ κεηά απφ γλψκε ηνπ KE..Y.

N. 2194/94 (ΦEK A' 34)
"Aποκατϊςταςη του Eθνικού Συςτόματοσ Yγεύασ και ϊλλεσ
διατϊξεισ"
Άπθπο 4. Kαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο.
1. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ην θαζεζηψο ησλ γηαηξψλ ηνπ EY πνπ
έρνπλ κεηαβάιεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε θαη έρνπλ γίλεη κεξηθήο απαζρφιεζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ N. 2071/92, κεηαηξέπεηαη ζε θαζεζηψο
πιήξνπο απαζρφιεζεο. Oη γηαηξνί απηνί εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα
ζε ζπλερέο πξσηλφ νθηάσξν εκεξεζίσο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα
εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 88 ηνπ N. 2071/92. Kαη
εμαίξεζε φζνη απφ ηνπο παξαπάλσ γηαηξνχο ην επηζπκνχλ κπνξνχλ, κε αίηεζε ηνπο ε
νπνία ππνβάιιεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφοπνπ αξρίδεη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο, λα επαλέιζνπλ ζην
θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζην νπνίν ππήγνλην πξηλ απφ ηελ κεηαβνιή ηεο

εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο.
2. Oη γηαηξνί, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο σο γηαηξνί πιήξνπο απαζρφιεζεο κέρξη λα
ζπκπιεξσζεί ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο παξακνλήο ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 πεξίπησζε α' ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ N. 2071/92, νπφηε νη ζέζεηο απηέο
επαλπξνθεξχζζνληαη.
3. Aπφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή λέσλ
αηηήζεσλ ππαγσγήο ζην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ N. 2071/92 θαζεζηψο
κεξηθήο απαζρφιεζεο.
4. ηνπο γηαηξνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαβάιινληαη επηπιένλ απνδνρέο θαη
επηπιένλ πάγηα κεληαία απνδεκίσζε εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο, πέξαλ εθείλσλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 85 θαη 86 ηνπ N. 2071/92, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη
κε Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ θαζεζηψηνο πιήξνπο
θαη φρη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο απηψλ.
Aπθπο 9 παπ. 5. Θέκαηα γηαηξψλ.
Γηαηξνί ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ EY, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζε άιιε ζέζε ηνπ θιάδνπ
απηνχ αθπξψλεηαη κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε, επαλαδηνξίδνληαη
απηνδηθαίσο ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο, εάλ είλαη θελή.
Eάλ ε ζέζε απηή έρεη πιεξσζεί ή πξνθεξπρζεί, επαλαδηνξίδνληαη ζε νκνηφβαζκε
πξνζσπνπαγή ζέζε, πνπ ζπληζηάηαη ζηελ ίδηα πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα θαη κε ηελ ίδηα
εξγαζηαθή ζρέζε πνπ είραλ.

N. 2256/94 (ΦEK A' 196)
Συμβούλια κρύςησ και επιλογόσ ιατρικού και οδοντιατρικού
προςωπικού και ϊλλεσ διατϊξεισ
Άπθπο 1. Kξίζε θαη επηινγή γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
1. H θξίζε θαη επηινγή γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ηα ζπκβνχιηα θξίζεο θαη επηινγήο ηαηξηθνχ θαη
νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (KEIOΠNI) πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N. 1278/1982 (ΦEK A' 105). Oη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ N. 2071/1992 (ΦEK A' 123) θαηαξγνχληαη απφ ηφηε πνπ
ίζρπζαλ. Eπίζεο, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ N. 2071/1992 (ΦEK
A' 123) θαη επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 1278/1982
(ΦEK A' 105) θαη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ N. 1759/1988 (ΦEK A' 50).
2. Aπφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 4, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ απηήο θαη 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ N. 1397/1983
(ΦEK A' 143), θαζψο θαη νη θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ εθδνζείζεο
ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Oη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ N.
2071/1992 (ΦEK A' 123) θαηαξγνχληαη.

N. 2345/1995 (ΦEK A' 213/12-10-1995)
Oργανωμϋνεσ υπηρεςύεσ παροχόσ προςταςύασ από φορεύσ
κοινωνικόσ πρόνοιασ και ϊλλεσ διατϊξεισ
Άπθπο 5. 1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 1278/1982, πνπ
επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ N. 2256/1994 (ΦEK A 196)
πξνζηίζεηαη εδάθην, ην νπνην έρεη σο εμήο:
H έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ θξίζεσο θαη επηινγήο
ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ αζθείηαη ζην δεπηεξνβάζκην
ζπκβνχιην, δελ αλαζηέιιεη ην δηνξηζκφ.
2. H παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 1278/1982 πνπ επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην
άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ N. 2256/1994 (ΦEK A 196), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο;
4. Tα ζπκβνχιηα επηινγήο είλαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα 3/5 ησλ κειψλ
ηνπο.
3. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ζε θάζε ζέζε επηκειεηή B' ή A'
ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. δηνξίδεηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο, ή ν
επφκελνο, εθφζνλ ν πξνεγνχκελνο δελ απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ, κέρξη
εμαληιήζεσο ηνπ αμηνινγηθνχ πίλαθα.

Y.A. ΔY13α/11662/1992 (Yγεύασ) (ΦEK B' 537/21-6-1995)
Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο γηαηξνχο EY, γηα
ζπκκεηνρή ζε κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαρηήξα αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο.
Έρνληαο ππφςε:
1) Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ N. 2071/92
2) ηελ αξηζ. 38 απφθαζε ηεο 102εο Oινκ./ 23-9-93 ηνπ KE..Y, απνθαζίδνπκε:
Kαζνξίδνπκε ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ
ζηνπο γηαηξνχο EY, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζε κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαρηήξα αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο.
Oη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθή άδεηα ζα πξέπεη εγθαίξσο λα ππνβάινπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε απηήο.
H αίηεζε κε ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζην
Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, Πξφλνηαο θαη KA Γ/λζε
Πξνζσπηθνχ NΠ ηκ. A' απφ φπνπ θαη ζα δηαβηβάδνληαη ζην KE..Y εληφο πξνζεζκίαο
15 εκεξψλ απφ ηε εκεξνκελία θαηαζέζεσο απηψλ.
Oη αηηήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Nνζνθνκείνπ ηεο
Eπηζηεκνληθήο Eπηηξνπήο θαη ηνπ Γ/ληνπ ηνπ Tκήκαηνο ή ηνπ Eξγαζηεξίνπ.
Eπίζεο απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ γηαηξνχ, θαηάζηαζε φπνπ ζα αλαθέξεηαη
αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη βεβαίσζε ηεο
αλζξσπηζηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ απνζηνιή ηεο νπνίαο ζα ζπκκεηάζρεη ν γηαηξφο απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη γίλεη δεθηφο γηα ζπκκεηνρή ζε ζλζξσπηζηηθή
απνζηνιή, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απνπζίαο ηνπ γηαηξνχ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, ην
πξφγξακκα θαη ε ρψξα ηεο απνζηνιήο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία.
Eπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη θαη θαηαζηαηηθφ ηεο νξγαλψζεσο λνκίκσο εγθεθξηκέλν
απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.
Tέινο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία
ζα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θακία απαίηεζε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ εμαηηίαο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε.
Oη γηαηξνί ηνπ EY νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε άδεηαο ρσξίο απνδνρέο γηα ζπκκεηνρή ζε

αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαη παξαηηνχληαη απφ ηνλ θιάδν γηαηξψλ EY κεηά ηε
ιήςε ηεο ρνξεγεζείζεο άδεηαο, νπδεκία ππνρξέσζε έρνπλ, έλαληη ηεο Yπεξεζίαο
ηνπο.

Πειθαρχικϊ γιατρών κλϊδου EΣY
Πειθαρχικό δικαιοδοςύα κλϊδου γιατρών E.Σ.Y.
(Άρθρο 34 του N. 1397/83 ΦEK A/143)
Άπθπο 34. 1. Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ζηνπο γηαηξνχο E..Y. εθηφο απφ ηα
πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ αζθνχλ κφλν:
α) Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα N.Π.Γ.Γ.
β) Tν πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.
γ) Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.
Oη γηαηξνί E..Y. πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε λνζνθνκεία N.Π.I.Γ.
παξαπέκπνληαη γηα πεηζαξρηθφ έιεγρν ζην πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.
2. ηελ έδξα θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη ηξηκειέο πεξηθεξεηαθφ
πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γηαηξψλ E..Y. πνπ απνηειείηαη απφ:
α) Tνλ πξφεδξν ηνπ αληίζηνηρνπ ΠE..Y. κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ αληηπξφεδξν.
β) Έλαλ απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ
ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ
παλειιήλην ηαηξηθφ ζχιινγν θαη
γ) Έλαλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Yπνπξγφ
Γηθαηνζχλεο, σο πξφεδξν.
H ζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο. Kαζήθνληα γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηνπ
ΠE..Y.
H ζεηεία ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο. Mέρξη λα νξηζζνχλ νη πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο
θαη ζπγθξνηεζνχλ ηα ΠE..Y., ε έδξα θαη ε πεξηθέξεηα ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ
νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπο.
Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη αληί ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΠE..Y. θαη ηνπ αλαπιεξσηή
ηνπ γηαηξφο-κέινο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ
πνπ πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην KE..Y.
3.πληζηάηαη κε έδξα ηελ Aζήλα πεληακειέο θεληξηθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γηαηξψλ
E..Y. πνπ απνηειείηαη απφ:
α) Tνλ πξφεδξν ηνπ KE..Y. κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ αληηπξφεδξν.
β) Tνλ πξφεδξν ηνπ αλψηαηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ παλειιελίνπ ηαηξηθνχ
ζπιιφγνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) Έλαλ εθέηε δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ
ηνλ Yπνπξγφ Γηθαηνζχλεο.
δ) Έλαλ εθέηε ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ
ηνλ Yπνπξγφ Γηθαηνζχλεο θαη
ε) Έλα κέινο ηνπ KE..Y. πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κεηά απφ απφθαζε
ηεο νινκέιεηάο ηνπ. Πξφεδξνο ηνπ θεληξηθνχ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ν
αξραηφηεξνο θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ εθέηεο.
H ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. H ζπγθξφηεζε ηνπ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο.
Γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζήο ηνπ αλψηεξνο
ππάιιεινο ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο θαη Πξφλνηαο ή N.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγεηαη ζηελ
επνπηεία ηνπ.
4. Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ
γηαηξψλ E..Y. ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ κειψλ ηνπο, θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη ζρεηηθέο

δηαηάμεηο γηα ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ηα κέιε ησλ
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε, πνπ
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη
Πξφλνηαο.
5. Tν δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ. Tα
πεξηθεξεηαθά πεηζαξρηθά πκβνχιηα δηθάδνπλ, ζε πξψην βαζκφ ηα πεηζαξρηθά
αδηθήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηζχξνπλ πνηλή κέρξη θαη ηε δηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο
γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο θαηάιεςεο ζέζεο αλσηέξνπ βαζκνχ απφ έλα έσο 5
ρξφληα θαη ζε δεχηεξν βαζκφ χζηεξα απφ έθεζε θαηά απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ πεηζαξρηθά αδηθήκαηα,
πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο
επαγγέικαηνο θαη ηεο νξηζηηθήο παχζεο θαη ζε δεχηεξν βαζκφ, χζηεξα απφ έθεζε
θαηά απνθάζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. Tν πκβνχιην ηεο
επηθξάηεηαο θξίλεη πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ θεληξηθνχ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ.

Πειθαρχικϊ αδικόματα και πειθαρχικϋσ ποινϋσ γιατρών EΣY
(Άρθρο 77 του N.2071/92, όπωσ ςυμπληρώθηκε από τη διϊταξη του
ϊρθρου 7 του N. 2194/94)
Άπθπο 77. 1. Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ησλ γηαηξψλ E..Y. είλαη ηα πξνβιεπφκελα απφ
ηηο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο ηνπ Yπαιιειηθνχ Kψδηθα θαη επφκελα:
α) H άζθεζε ειεχζεξνπ ή άιινπ επαγγέικαηνο απφ ηνπο γηαηξνχο πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ή ε θαηνρή άιιεο ζέζεο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λφκνπ απηνχ. Eπίζεο ε άζθεζε άιινπ επαγγέικαηνο
απφ ηνπο γηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή ηνπο γηαηξνχο ζπκβνχινπο, εθηφο απφ ηα
επηηξεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β) H δσξνιεςία θαη ηδίσο ε ιήςε ακνηβήο θαη ε απνδνρή νπνηαζδήπνηε άιιεο
πεξηνπζηαθήο παξνρήο γηα ηελ πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο ππεξεζίαο.
γ) H ζπλεξγαζία κε γηαηξνχο πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα ή θαη κε ηδησηηθέο
θιηληθέο, θαζψο θαη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 παξάγξαθνο 3 πιελ
ηεο ζπλεξγαζίαο γηα απνθιεηζηηθψο επηζηεκνληθνχο ιφγνπο.
δ) H παξάβαζε θαλφλσλ ηαηξηθήο δενληνινγίαο.
ε) H άληζε κεηαρείξηζε αξξψζησλ ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ θξνληίδσλ ή ε απξεπήο
ζπκπεξηθνξά πξνο απηνχο.
ζη) H παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ
νηθεία ππεξεζηαθή νκάδα πεξίζαιςεο.
2. Πεηζαξρηθέο πνηλέο είλαη:
α) Έγγξαθε επίπιεμε.
β) Πξφζηηκν κέρξη ησλ απνδνρψλ δέθα κελψλ.
γ) Γηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα θαηάιεςε ζέζεσο
αλσηέξνπ βαζκνχ απφ έλα (1) κέρξη πέληε (5) ρξφληα. Γηα ηε δηαθνπή ππνινγίδεηαη
κφλν ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ηηκσξνχκελνο έρεη ηα πξνο πξναγσγή ηππηθά
πξνζφληα.
δ) Oξηζηηθή παχζε θαη
ε) Aθαίξεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πξνζσξηλά κέρξη δχν (2) ρξφληα
ή νξηζηηθά.
3. H δηαθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα θαηάιεςε ζέζεσλ

ηνπ αλσηέξνπ βαζκνχ κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ην πξνβιεπφκελν ζηε παξ. 1
πεξηπηψζεηο β', γ', δ' θαη ε' ηνπ άξζξνπ απηνχ αδηθήκαηα, θαζψο θαη γηα ηα αθφινπζα:
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζέζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ή ηξίησλ,
ηελ αηειή θαη κε έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηελ αδηθαηνιφγεηε
απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, ηελ άξλεζε ή παξειθπζηηθή θαζπζηέξεζε
παξνρήο ππεξεζίαο, ηελ κε πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο, ηνπο
πξντζηακέλνπο θαη ινηπνχο ππαιιήινπο, ηε κε έγθαηξε θαηάξηηζε εθζέζεσλ, θαζψο
θαη ηε ζχληαμε έθζεζεο νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ απφ πξντζηάκελν θξηηή, ρσξίο ηελ
επηβαιιφκελε ακεξνιεςία θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ παξάβαζε ηεο εθ ησλ θαλφλσλ
ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο επηβαιινκέλεο ερεκχζεηαο ηε ρξεζηκνπνίεζε
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, γηα λα απνθηήζνπλ φθεινο νη
ίδηνη ή ηξίηνη, ηε θζνξά ιφγσ θαθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηελ εγθαηάιεηςε ή παξάλνκε
ρξεζηκνπνίεζε πξάγκαηνο πνπ αλήθεη ζην Γεκφζην ή ζε λ.π.δ.δ.
4. Πνηλή αθαίξεζεο ηεο αδείαο άζθεζεο επαγγέικαηνο κπνξεί λα επηβιεζεί κφλν γηα
ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1, πεξ. α' θαη β' ηνπ άξζξνπ απηνχ.
5. ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 εδ. α' θαη β' ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν γηαηξφο ηηκσξείηαη
ππνρξεσηηθψο κε πνηλή παχζεο θαη ζσξεπηηθψο κε πνηλή πξνζηίκνπ, απφ 800.000
δξαρκέο κέρξη 4.000.000 δξαρκέο.
6. H δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 192 παξ. 1 ηνπ π.δ. 611/1977 εθαξκφδεηαη θαη ζε
πεξίπησζε εθθξεκνχο πεηζαξρηθήο δηψμεσο, ν γηαηξφο κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ηνπ
άξζξνπ 192 ηνπ π.δ. 611/1977.
7. H πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο κπνξεί λα επηβιεζεί γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ π.δ. 611/1977, ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 πεξ. β', γ', δ' ηνπ λφκνπ
απηνχ, γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζέζεο γηα εμππεξέηεζε αηνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ή ηξίησλ, ηεο αηεινχο ή κε έγθαηξεο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ π.δ. 611/1977.
8. Tα πεηζαξρηθά φξγαλα είλαη αξκφδηα λα επηβάιινπλ ηηο εμήο πνηλέο:
α) Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ λ.π.δ.δ. έγγξαθε επίπιεμε θαη
πξφζηηκν κέρξη ησλ απνδνρψλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
β) Tν πεξηθεξεηαθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηηο πνηλέο α' έσο γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
γ) Tν θεληξηθφ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θάζε άιιε πνηλή.
Γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ θέληξσλ πγείαο αξκφδηα είλαη ηα πεηζαξρηθά φξγαλα
ηνπ Yπαιιειηθνχ Kψδηθα.
9. Πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη
ηελ ηαηξηθή δενληνινγία εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
10. Kαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
11. Oη πνηλέο ησλ παξ. 4 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη ππνρξεσηηθψο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ησλ γηαηξψλ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ην αδίθεκα ηεο παξ. 1 πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
***H παξ. 11 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ N. 2194/94 (ΦEKA' 34).

Eιδικευόμενοι
N. 1397/83 (ΦEK A' 143)
Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο,
Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξνχλ λα
ζπληζηψληαη ζηα λνζνθνκεία ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ ή λα θαηαξγνχληαη ή λα
κεηαθέξνληαη ζε άιιε εηδηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ ή λα κεηαθέξνληαη ζε άιια
λνζνθνκεία ζηελ ίδηα ή ζε άιιε εηδηθφηεηα.
2. Tνπνζέηεζε γηαηξνχ γηα εηδίθεπζε, πέξα απφ ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε
λνζνθνκείν, απαγνξεχεηαη. Eμαηξνχληαη νη κφληκνη γηαηξνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ,
πνπ κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ KE..Y.,
κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη άκηζζνη κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν
αξηζκφο ησλ γηαηξψλ απηψλ θαηά λνζνθνκείν. H ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
3. Oη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λφκνπ παηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εηδηθεπνκέλνπο.
4. Oη εηδηθεπφκελνη απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα εθηφο απφ απηά
πνπ έρνπλ ζρέζε ζπγγξαθηθή ή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Eπίζεο απαγνξεχεηαη λα
θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή ηδησηηθή ζέζε.
5. ηνπο εηδηθεπνκέλνπο θαηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο ησλ
βνεζψλ νδνληνγηαηξψλ.
6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
KE..Y. κπνξεί λα ραξαρηεξίδνληαη σο άγνλεο νη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο δελ
αζθείηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο γηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ εθηηκνχληαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λφκνπ απηνχ.
ηνπο γηαηξνχο πνπ εηδηθεχνληαη ζε άγνλεο εηδηθφηεηεο κπνξεί κε απφθαζε ησλ
Yπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y. λα
ρνξεγείηαη πξνζαχμεζε κέρξη θαη είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζην βαζηθφ κηζζφ
ηνπο.
7. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο επηκειεηή B κπνξεί χζηεξα παφ αίηεζή ηνπο λα
ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη, γηα εηδίθεπζε ζε εηδηθφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζην
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ KE..Y. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31
ηνπ λφκνπ απηνχ, δηαηεξψληαο ηε ζέζε θαη ηηο απνδνρέο ηεο. H ηνπνζέηεζε γίλεηαη
κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y.
8. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, κεηά παφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ KE..Y., κπνξεί λα ρνξεγείηαη ππνηξνθία ζε αιινδαπνχο
γηαηξνχο γηα εηδίθεπζε ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. κε ηελ ίδηα ή άιιε απφθαζε
θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ θαηά εηδηθφηεηα θαη ην χςνο ηεο ππνηξνθίαο.
Oη γηαηξνί απηνί ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη.

N. 1579/85 (ΦEK A' 217)
Άπθπο 1 παπ. 3, 4 και 5. 3. Mφληκνη γηαηξνί ηνπ Γεκνζίνπ, πιελ ησλ γηαηξψλ ηνπ
EY κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη γηα εηδίθεπζε κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y., σο
ππεξάξηζκνη άκηζζνη.
Mε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ απηψλ θαηά λνζνθνκείν. Oη
γηαηξνί ηνπ Γεκνζίνπ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ σο ππεξάξηζκνη άκηζζνη, παίξλνπλ

πξνεγνπκέλσο ηζφρξνλε πξνο ηελ εηδίθεπζε εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο, κεηά ην
ηέινο ηεο νπνίαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο άξζξνπ 120 ηνπ Π.Γ. 611/77 (ΦEK 198)
ή ηελ ππνρξέσζε δηεηνχο ππεξεζίαο ζε θέληξα πγείαο ή λνκαξρηαθά λνζνθνκεία.
Mε θνηλή απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εθπιήξσζεο ησλ
παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
4. H ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
5. Γηαηξνί πνπ θαζίζηαληαη αλίθαλνη γηα άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, κπνξνχλ λα
αζθεζνχλ σο άκηζζνη ππεξάξηζκνη ζε άιιε εηδηθφηεηα. H ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ
γλψκε ηνπ KE..Y. Γηα ηελ αληθαλφηεηα απνθαίλεηαη ε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή
επηηξνπή εμέηαζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ γηαηξνχ.
Άπθπο 2. Kχξηεο θαη ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο.
1. H απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ έλαλ (1) ηίηισλ ηαηξηθψλ
εηδηθνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξηξνπ 12 ηνπ N.Γ.
2266/1955 (ΦEK A' 258/1955), ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γηα
ηηο ηέσο ζπλαθεία εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δεχηεξν ηίηιν ηνπο κφλν
ζε επηζηεκνληθέο αλαθνηλσζεηο θαη ζε ζπλέδξηα.
2α) H δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ N. 1471/1984 (ΦEK 112)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"1. Oη γηαηξνί, πνπ άξρηζαλ ηελ άζθεζή ηνπο ζε πνιηηηθή ή ζε ζηξαηησηηθή
λνζειεπηηθή κνλάδα, ζε θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Π.Γ. 961/1981 (ΦEK 242) ή ζηελ απφθαζε A4/4063/1981 ηνπ Yπνπξγνχ
Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, ή πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθή αίηεζε πξηλ απφ ηηο 12-10-1981,
κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ εηδηθφηεηα απηή θαη κφλν θαη
λα ιάβνπλ ην ζρεηηθφ ηίηιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηε
έθδνζε ηνπ παξαπάλσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ή ηεο απφθαζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ηεο ρξνληθήο ζεηξάο εηδίθεπζεο, πνπ
πξνέβιεπαλ νη πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο εάλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ ν ελδηαθεξφκελνο γηαηξφο δελ έρεη θάλεη έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ.
Χο έλαξμε εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη θαη ε αλαγλσξηδφκελε πιαζκαηηθή άζθεζε απφ
ηελ νιηθή ή κεξηθή εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξζίαο ππάηζξνπ πξηλ απφ ηηο
12-10-1981".
β) Όζνη γηαηξνί επηζπκνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ N. 1471/1984, φπσο αληηθαζίζηαληαη παξαπάλσ, νθείινπλ, ζε
πξνζεζκία δχν κελψλ (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα ην
δειψζνπλ. Oη δειψζεηο, πνπ έρνπ ππνβιεζεί κέρξη ζήκεξα, ζεσξνχληαη έγθπξεο.
γ) O πεξηνξηζκφο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 1471/1984, φπσο αληηθαζίζηαηαη
παξαπάλσ, γηα κηα εηδηθφηεηα δελ ηζρχεη γηα ηνπο γηαηξνχο, πνπ είραλ δηνξηζηεί γηα
ζπλέρηζε ηεο άζθεζήο ηνπο ζε δεχηεξε θχξηα ηαηξηθή εηδηθφηεηα πξνο παφ ηηο 31-121983, εθφζνλ είραλ θάλεη έλα κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο γηα ηελ εηδηθφηεηα απηή πξηλ
απφ ηηο 12-10-1981.
3. Γηαηξνί, πνπ είραλ αξρίζεη ηελ άζθεζή ηνπο ζε θχξηα εηδηθφηεηα ή πνπ ππέβαιαλ
ζρεηηθή γη' απηφ αίηεζε πξηλ απφ ηηο 12-10-1981 θαη έρνπλ δηνξηζηεί κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα ζπλέρηζε ηεο άθεζήο ηνπο ζε ηέσο ζπλαθή
εηδηθφηεηα, κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ηέσο ζπλαθνχο εηδηφηεηαο, σο εμήο:
α) Χο ζπλαθή, κεηά ηε ζπκπιήξζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, εθηφο απφ ην ρξφλν

άζθεζεο ζηελ ηέσο ζπλαθή εηδηθφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα έρεη γίλεη θαη πξνλ απφ ηε
ιήμε ηνπ ηίηινπ ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο.
β) Χο θχξηα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ άζθεζεο πνπ ήηαλ
αλαγθαίνο γηα ηελ θχξηα θαη ηελ ηέσο ζπλαθή εηδηθφηεηα δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ απηή πνπ φξηδαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε εηδηθφηεηα απηή, πξηλ
απφ ηε κεηαηξνπή ηεο ζε θχξηα.
4. Tν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηνζε
ησληδαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα
αθνινπζήζνπλ ην παιηφ θαζεζηψο ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο
νθζαικνινγίαο, δεξκαηνινγίαο, αηκαηνινγίαο, αλαηζζεζηνινγίαο,παηδηαηξηθήο θαη
θαξδηνινγίαο, κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην λέν θαζεζηψο γηα ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Eηδηθφηεξα ζέκαηα
πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο νξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ KE..Y.
5. Γηαηξνί κηθξνβηνιφγνη, νη νπνίνη μεθίλεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο κηθξνβηνινγίαο
πξηλ απφ ηηο 4-9-1981 θαη επηζπκνχλ λα πάξνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο θπηηαξνινγίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη γηαηξνί ηνπ EY- ζα εηδηθεπζνχλ επί δχν ρξφληα,
ήηνη 18 κήλεο ζηελ θπηηαξνινγία θαη 6 κήλεο ζηελ παζνινγηθή αλαηνκηθή.
Άπθπο 3. Eηδηθεπφκελνη. εηξά πξνηεξαηφηεηαο.
1. H ηνπνζέηεζε γηαηξψλ γηα άζθεζε ζηα πξνθαηαξθηηθά ηκήκαηα ή ζηα επφκελα
ηεο θχξηαο εηδίθεπζήο ηνπο γίλεηαη κε απνθάζεηο ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο
θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο. H ζχζηαζε
ησλ πξνζσξηλψλ ζέζεσλ γίλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο. Aθνχ ζπκπιεξσζεί ή
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε εηδίθεπζε ηνπ γηαηξνχ, πνπ ηνπνζεηήζεθε, ε ζέζε
θαηαξγείηαη.
2. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ γηα άζθεζε ζηα πξνθαηαξθηηθά ηκήκαηα ηεο θχξηαο
εηδίθεπζεο ηνπο γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, πνπ ιακβάλεηαη ζην πξψην θαηά ηε
ζεηά ηκήκα, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Aλ δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή
ζεηξά, ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν ρξνληθφ ηκήκα.
3. H ηνπνζέηεζε ησλ γηαηξψλ ζηα επφκελα ηεο θχξηαο εηδίθεπζήο ηνπο ηκήκαηα
γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελιχξηο εηδίθεπζή ηνπο θαη ζχκθσλα
κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ γη απηή.
4. O αξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ζέζεσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε κνλάδα
λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Xψξαο, πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε γηαηξψλ , θαζνξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ KE..Y.
5. Oξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ θιηληθψλ, εξγαζηεξίσλ ή ηκεκάησλ πνπ
θαηαξγνχληαη κε λεψηεξε δηάξζξσζε ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ
E..Y. κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ λνζνθνκείνπ
Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ.
Mε ηελ ίδηα ή άιιε φκνηα απφθαζε κπνξεί λα κεηαθέξνληαη θαη νη εηδηθεπφκελνη
γηαηξνί πνπ έηραλ ηνπνζεηεζεί ζηηο παξαπάλσ ζέζηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο
ηνπο. Γηαηξνί, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί γηα εηδίθεπζε ζε νξγαληθέο ζέζεηο ηαθηηθψλ
βνεζψλ λνζνθνκείσλ, εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ην δηνξηζκφ ησλ γηαηξψλ ηνπ E..Y.
λα ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία απηά κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο.
6. H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ N. 1397/1983 ζπκπιεξψλνληαη σο εμήο:
"Mε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζέζεηο εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ θαη ζε

άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, χζηεξα απφ
γλψκε ηνπ KE..Y.
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ σο θαηάιιεισλ γηα άζθεζε γηαηξψλ
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αλαγλψξηζε
ησλ λνζνθνκείσλ".
7. Mε απνθάζεηο ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπνζέηεζεο, άζθεζεο, κηζζνδνζίαο θαη άιισλ δαπαλψλ, πνπ
ηπρφλ πξνθχπηνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
8. Mε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζχζηαζεο ηνπ θιάδνπ ή άιιν δηάηαγκα, θαζνξίδνληαη ν
ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πξφζιεςεο ζηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη
ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ξπζκίδεηαη
θάζε δηαδηθαζηηθφ ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
H ζχζηαζε, θαηάξγεζε θαη κεηαθνξά ησλ ζέζεσλ απηψλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ
Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ,χζηεξα απφ γλήκε ηνπ KE..Y.
Oη ζέζεηο ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ζηηο άιιεο κνλάδεο πνπ
παξέρνπλ εηδίθεπζε ζε γηαηξνχο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε νπνηδήπνηε ηξφπν κέρξη ηελ
έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ζχζηαζεο ηνπ θιάδνπ, κεηαθέξνληαη θαη
ππάγνληαη ζηνλ θιάδν απηφλ. H κεηαθνξά ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθσλ Aζθαιίζεσλ. ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ
εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ πξνζιακβάλνληαη γηαηξνί, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε λνζνθνκεία
γηα εηδίθεπζε. H πξφζιεςε θάζε γηαηξνχ γίλεηαη γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη, γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο εηδίθεπζήο ηνπ.
9. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε δηάζεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ
πιιφγνπ γηα θάιπςε δαπαλψλ ηνπ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Yπνπξγείνπ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ γηα δαπάλεο
δεκφζησλ ζρέζεσλ.

N. 2071/92 (ΦEK A' 123)
Άπθπο 82. Άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ
γηαηξψλ.
1. Γηαηξνί ή νδνληίαηξνη πνπ έρνπλ ηζαγέλεηα θξάηνπο-κέινπο ηεο Eπξσπατθήο
Kνηλφηεηαο, κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο εκκίζζσλ εηδηθεπφκελσλ βηεζψλ ζε
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε ηδαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηνπο
Έιιελεο γηαηξνχο θαη νδνληνγηαηξνχο. Aπαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ηεο
Eιιεληθήο γιψζζαο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 65
ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. Γηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y. κέρξη θαη ην βαζκφ
ηνπ επηκειεηή A', νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ
σο ππεξάξηζκνη εηδηθεπφκελνη ζε εηδηθφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα,
ιακβάλνληεο ηηο απνδνρέο ηνπο βαζκνχ ηνπο. Mεηά ηελ απφθηεζε ηίηινπ ηεο λέα
εηδηφηεηαο νη γηαηξνί απηνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξακείλνπλ ζην Eζληθφ
χζηεκα Yγείαο γηα κία ηεηξαεηία κε εηζαγσγηθφ βαζκφ επηκειεηή B' ζε θελέο ζέζεηο
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Aλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ηφηε

ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ N.
1579/1985.
3. Eηδηθεπφκελνη γηαηξνί, πνπ δελ κπνξνχλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, λα
ζπλερίζνπλ ηεο εηδηθφηεηά ηνπο, είλαη δπλαηφλ κε αίηεζή ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ σο
ππεξάξηζκνη ζε άιιε εηδηθφηεηα. ηνπο γηαηξνχο απηνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη ίζε πξνο ηνλ απαηηνχκελν
ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο εηδηθφηεηαο θαη ηνπο θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ε
απνδεκίσζε γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε λέα ζχκβαζε, θαη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N. 123/1975. H δηαπίζησζε ησλ ιφγσλ πγείαο γίλεηαη απφ
ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 επ. ηνπ Π.Γ. 611/1977. Γηα ηε δηαδηθαζία
δηνξηζκνχ ηνπ γηαηξνχ ζηε λέα ζέζε ηνπ εηδηθεπνκέλνπ βνεζνχ, ηζρχνπλ θάζε θνξά
νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα γηαηξνχο πνπ ήδε εηδηθεχνληαη ζε άιιε εηδηθφηεηα
γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο εηδίθεπζήο ηνπο.
4. Mε απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Eζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κπνξεί λα αλαηίζεηαη εθπαηδεπηηθφ έξγν γηα
θνηηεηέο ησλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ θαη ζε κε παλεπηζηεκηαθά, επηζηεκνληθά ηκήκαηα
ησλ ηαηξηθψλ ηνκέσλ λνζνθνκέησλ ηνπ E..Y., χζηεξα απφ γλψκε ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη πξφηαζε ηνπ KE..Y.

N. 2194/94 (ΦEK A' 34)
Άπθπο 9 παπ. 1 και 6. Θέκαηα γηαηξψλ.
1. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ N. 2071/92 πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη
σο εμήο:
"Oη γηαηξνί πνπ πάζρνπλ απφ νκφδπγν β-κεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλθπηηαξηθθή θαη
κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, θαζψο θαη νη αηκνξξνθπιηθνί, πξνζιακβάλνληαη
γηα εηδίθεπζε σο ππεξάξηζκνη, γηα ηελ άζθεζε ηνπο ζηελ εηδηθφηεηα θαη ζην
λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή ηεο επηινγήο ηνπο.
H δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ N. 2071/92 ηζρχεη θαη γηα ηνπο γηαηξνχο
απηνχο".
6. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ,
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE..Y. ζπληζηψληαη ζέζεηο ππεξάξηζκσλ έκκηζζσλ
εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ. ηηο ζέζεηο απηέο ζα εληαρζνχλ νη γηαηξνί κε ηαζαγέλεηα
θξάηνπο - κέινπο ηεο Eπξσπατθήο Eλσζεο, πνπ ππεξεηνχλ σο ππεξάξηζκνη
ππφηξνθνη θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ νη γηαηξνί ηεο απηήο θαηεγνξίαο, πνπ έρνπλ
ππνβάιεη αηηήζεηο γηα εηδίθεπζε κέρξη ηελ 15-7-1992.
Aθνχ ζπκπιεξσζεί ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ νη ζέζεηο θαηαξγνχληαη.
Αθνινπζεί ε

Υ.Α. ΔΥ13γ/19338 1995 (ΦΕΚ Β' 935/13-11-95) "Τρόποσ, διαδικαςύα
και οργϊνωςη εκπαύδευςησ γιατρών προσ απόκτηςη ειδικότητασ".
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 123/75 (ΦΔΚ Α' 172/20-8-75).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83 (ΦΔΚ Α' 143/7-10-83).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1579/85 (ΦΔΚ Α' 217/23-1-77) Τπνπξγ. απφθαζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο.

4. Σελ αξηζ. Γ2β/νηθ. 65918/10-1-1977 (ΦΔΚ 51/29-1-1977) Τ.Α., φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 84/86 Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 31/27-3-86).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξηζ. 415/94 Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 236/29-12-94) θαη ην αξηζ. πξση.
Τ7/1130/13-3-95 έγγξαθν.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1892/90 (ΦΔΚ Α' 101/90) ηνπ Ν. 1810/88 (ΦΔΚ Α' 223/88).
8. Σελ αξηζ. Α4/4063/81 (ΦΔΚ Β' 631/891) Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηηο ηαηξηθέο
εηδηθφηεηεο.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2071/92 (ΦΔΚ Α' 123/15-7-92).
10. Σα αξηζ. Γ2β/6430/21-5-85 θαη Γ2β/νηθ. 2766/23-1-89 έγγξαθά καο.
11. Σελ αξηζ. Α/ζηε 62876/19-1-92 (ΦΔΚ Β' 771/92) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.
12. Σα αξηζ. Α4/νηθ. 2318/εγθ. 41/4-4-84, Α4/3100/25-7-89, Α4/6085/εγθ. 1/2-1-89,
Α4/νηθ. 2373/1-5-90, Α4/714/8-2-91 θαη Τ7/3554/30-6-95 έγγξαθα ηεο Γ/λζεο
Δπαγγεικάησλ Τγείαο.
13. Σελ απφθαζε κε αξηζ. 27 ηεο 114εο Οινκ./29-5-95 ηνπ ΚΔ..Τ.
14. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε, ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
15. Σελ αξ. ΓΤ3Α/987/95 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ απνθαζίδνπκε:
ε ζπλέρεηα ηεο ζρεη. (4) απφθαζήο καο πεξί δηαδηθαζίαο ηνπνζεηήζεσο γηαηξψλ ζε
Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα πξνο εηδίθεπζε νξίδνπκε ηα εμήο:
1. A΄ Όπνπ ζην ζρεη. (6) αλαθέξεηαη άζθεζε πξηλ ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ θχξηα
εηδηθφηεηα πξνεγείηαη απηήο θαη γίλεηαη κε μερσξηζηή ηνπνζέηεζε κε εμαίξεζε ηηο
εηδηθφηεηεο:
1. Πλεπκ/γία-Φπκ/γία γηα ηελ νπνία ε 18κελε άζθεζε ζηελ Παζνινγία, ζα γίλεηαη κε
εληαία ηνπνζέηεζε ζηα Ννζ/κεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί λα ρνξεγνχλ πιήξε
άζθεζε ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα ηεο Πλεπκ/γία-Φπκ/γίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ 6κήλνπ Μ.Δ.Θ. θαη απνθιεηζηηθά ζηα Παζνινγηθά Σκήκαηα ησλ Ννζ/κείσλ πνπ
έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη ελδηαθεξφκελνη γηαηξνί).
2. Ηαηξνδηθαζηηθή, (γηα ηελ νπνία ε άζθεζε ζηελ Παζνι. Αλαηνκία κπνξεί λα γίλεηαη
(κε μερσξηζηή ηνπνζέηεζε) θαη κεηά ην θχξην ζηάδην εηδίθεπζεο ζηελ
Ηαηξνδηθαζηηθή θαη
3. Ππξεληθή Ηαηξηθή, γηα ηελ νπνία ε πξνβιεπφκελε θαη πξνηαζζφκελε 6κελε
άζθεζε ζηελ αθηηλνινγία (β' πξνθαηαξηηθφ ζηάδην εηδίθεπζεο) ζα γίλεηαη κε εληαία
ηνπνζέηεζε ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα ηεο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ θαη' επηινγή 6κήλνπ. Β' 1. ε πξνβιεπφκελε θαη πξνηαζζφκελε γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 6κελε άζθεζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Νεπξνινγίαο,
κπνξεί λα γίλεηαη κε εληαία ηνπνζέηεζε ζηε Νεπξνρ/θή αιιά πάληνηε πξηλ απφ απηή,
αθφκα θαη ζε Ννζ/κεία, πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα γηα κεξηθή άζθεζε γηαηξψλ ζηε
Νεπξνρ/θή.
2. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληίζηξνθεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνθ/θή άζθεζε γηα ηηο
εηδηθφηεηεο: Φπζηθή ηαηξηθή θαη απνθ/ζε (κεηαμχ 2νπ θαη 3νπ ζηαδίνπ εηδίθεπζεο
ζηελ πξνθαηαξθηηθή άζθεζε) θαη Παηδνςπρηαηξηθήο (κεηαμχ Νεπξνινγίαο θαη
Φπρηαηξηθήο).
3. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ηεο Παζνινγηθήο
Αλαηνκίαο, ε άζθεζε ζηελ Κπηηαξνινγία (5ν έηνο εηδίθεπζεο) ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ππνρξεσηηθά ζην ηέινο ηεο εηδίθεπζεο, κε μερσξηζηή ηνπνζέηεζε, κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε ζην πιήξνπο άζθεζεο Ννζ/κείν γηα εηδίθεπζε ζηελ Παζνι. Αλαηνκία).
4. α) Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο ηεο Φπρηαηξηθήο θαη
κφλνλ γηα ην Φπρ/θφ Ννζ/κείν Υαλίσλ Κξήηεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο

άζθεζεο ζηε Νεπξνινγία, κεηά ην 6κελν ηεο Φπρηαηξηθήο.
ΗΗ. Ζ άζθεζε ησλ γηαηξψλ γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ:
Αθηηλνδηαγλσζηηθήο-Ογθνινγίαο, Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, Αλαηζζεζηνινγίαο, Γεληθήο
Ηαηξηθήο, Ηαηξηθήο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Ηαηξηθήο ΒηνπαζνινγίαοΜηθξνβηνινγίαο (ρξφλνο άζθεζεο ζηελ Παζνινγία, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εληαία
ηνπνζέηεζε.
ΗΗΗ. 1. Ζ άζθεζε ησλ γηαηξψλ ζηα επηκέξνπο, επφκελα ή θαη' επηινγή ηκήκαηα ηεο
θχξηαο εηδηθφηεηαο (δίκελα, ηξίκελα, εμάκελα, Μ.Δ.Θ. θ.ι.π.) γίλεηαη κε εληαία
ηνπνζέηεζε, ζε αληίζηνηρεο ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο κνλάδεο, πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλεο σο θαηάιιειεο γηα πιήξε άζθεζε γηαηξψλ ζηε βαζηθή εηδηθφηεηα,
κε επζχλε θαη κέξηκλα ησλ νηθείσλ Γ/ληψλ, νη νπνίνη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο ησλ άιισλ ηκεκάησλ ησλ απηψλ Ννζ/κείσλ ή ησλ
πιεζηέζηεξσλ πξνο απηά Ννζ/κείσλ (εθφζνλ ηα Ννζ/κεία ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη
νη γηαηξνί δελ παξέρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν απαηηνχκελν ζηάδην εηδηθφηεηαο),
θαηεπζχλνπλ δε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηαηξνχο γηα ηνλ απαηηνχκελν ζε θάζε
πεξίπησζε ρξφλν εηδίθεπζεο. Σα θαη' επηινγήλ, ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο ηκήκαηα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή, ελδηάκεζα ζην ηέινο απηήο, θαηά ηελ θξίζε ησλ
εθπαηδεπηψλ ηνπο, κε γλψκνλα ηελ πην ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο κνλάδνο ηνπο (πιελ
ηεο Οξζνπεδηθήο).
2. Σν εμάκελν (Παζ/κία, Κπηη/γία θαη Δλδνθξηλνινγία) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο Μαηεπη.-Γπλαηθνινγίαο, κπνξεί λα γίλεηαη κε εληαία ηνπνζέηεζε θαη
ζηα Γπλαηθνινγηθά Σκήκαηα Ννζ/κείσλ πνπ ρνξεγνχλ πιήξε άζθεζε (21 κήλεο) ζηε
Γπλαηθνινγία.
3. ηηο πεξηπηψζεηο γηαηξψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ βαζηθφ ρξφλν άζθεζεο ζηελ
θχξηα εηδηθφηεηα, ε ηνπνζέηεζε γηα άζθεζε ζηα Σκήκαηα, πνπ έπνληαη απηήο, κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηείηαη: α) κεκνλσκέλα, β) κε εληαίν δηνξηζκφ ζηελ πξνθαηαξθηηθή
εηδηθφηεηα, πνπ απηή ππνιείπεηαη θαη εθφζνλ ε 2ε ιχζε απαηηεί κεγάιν ρξφλν
αλακνλήο.
4. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη γηαηξνί ζεσξνχληαη φηη θαηέρνπλ θαη
δεζκεχνπλ ηελ νξγαληθή ζέζε φπνπ αξρηθά ηνπνζεηήζεθαλ, ηηο δε εθεκεξίεο, ζα
πξαγκαηνπνηνχλ ζηα ηκήκαηα ζηα νπνία έρνπλ κεηαθηλεζεί γηα ηελ πεξαηηέξσ
εηδίθεπζή ηνπο ησλ απηψλ ή άιισλ Ννζνθ/κείσλ απφ ηα νπνία θαηαβάιιεηαη θαη ε
ζρεηηθή απνδεκίσζε.
5. Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ηεο
Αλαηζζεζηνινγίαο, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη εθεκεξηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
φπσο νξίδεηαη ζην αξηζκ. 45/94 Π.Γ. (ΦΔΚ Α' 236/29-12-94). ε λνζν/κεία ηα νπνία
είλαη αλαγλσξηζκέλα γηα κεξηθή άζθεζε ησλ γηαηξψλ ζηελ Αλαηζζεζηνινγία, αιιά
έρνπλ εμεηδηθεπκέλα κφλν ρεηξνπξγηθά ηκήκαηα, δελ γίλεηαη ηνπνζέηεζε γηαηξψλ γηα
εηδίθεπζε.
ΗΗΗ. Α) 1. Οη γηαηξνί πνπ επηζπκνχλ λα εηδηθεπζνχλ, ζε εηδηθφηεηα πνπ ρνξεγείηαη
αλαζηνιή ππεξεζίαο ππαίζξνπ (Ν.Γ. 67/68), ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίδνπλ
κεηαμχ ησλ άιισλ δηθ/θψλ θαη πηζην/θφ ζηξαηνι. θαηάζηαζεο ηχπνπ Α', απ' φπνπ ζα
πξνθχπηεη φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή πηζηνπνηεηηθφ
λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο.
2. Οη γηαηξνί πνπ ηνπνζεηνχληαη: γηα λα αξρίζνπλ εηδηθφηεηα ζε Ννζει. Ηδξχκαηα,
πνπ δελ ρνξεγνχλ πιήξε άζθεζε ή γηα ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην εηδηθφηεηαο ή ζε
λνζει. ίδξπκα, πνπ ρνξεγεί κέξνο κέξνο άζθεζεο ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην
εηδηθφηεηαο (θαη κέρξη νινθιήξσζεο απηνχ) ή πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ηελ
εηδίθεπζή ηνπο ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα, καδί κε ηελ αίηεζή, ππνβάινπλ θαη ζρεηηθή

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη γηαηξνί ηελ απφθαζε
πξφζιεςεο-ηνπνζέηεζεο, ηε ζέζε πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ηελ κε ππνβνιή άιιεο
αίηεζεο γηα εηδίθεπζε, ηελ ηπρφλ πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ ίδηα ή άιιε εηδηθφηεηα, ηνλ
ρξφλν ιήμεο ηεο πξνθαη/θήο άζθεζεο (νπφηε θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο άζθεζεο, πνπ ρνξεγεί ε Δπηζηεκνληθή ηνπ νηθείνπ
λνζ/κείνπ, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία λέαο ηνπνζέηεζεο) θαη ηελ θαηνρή
ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ηζαγέλεηαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ. ή ΔΕΔ.
Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλέρηζε εηδίθεπζεο ζε εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία παξέρεηαη
αλαζηνιή ππνρξέσζεο Ν.Γ. 67/68 γηα ππεξεζία ππαίζξνπ, ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε
θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηελ απφθαζε
αλαζηνιήο ππνρξέσζεο Ν.Γ. 67/68 γηα ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ.
3. Οη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη ζε πξνθαη/θφ ζηάδην εηδηθφηεηαο, εθφζνλ εθθξάζνπλ
επηζπκία λα απνθηήζνπλ ηειηθή εηδηθφηεηα δηάθνξε ηεο αξρηθά ηειηθήο επηιεγφκελεο
θαη γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο άζθεζεο ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην
εηδίθεπζεο, ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ην
θχξην ζηάδην εηδίθεπζεο ηεο λέαο ηειηθήο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, κφλν κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο κεξηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο
ηνπνζέηεζεο-πξφζιεςεο.
Β) Πξνθεηκέλνπ γηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα εηδίθεπζε επηηξέπεηαη λα εθθξεκεί κία
άζθεζε. Με ηελ ππνβνιή λεψηεξεο αίηεζεο, αθπξψλεηαη απηνδίθαηα θάζε
πξνγελέζηεξε.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αθπξσζεί ε ηειεπηαία ππνβιεζείζα αίηεζε απφ ηνλ
ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν γηαηξφ (θαη εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί ηειηθά άιιε αίηεζε)
κπνξεί εθφζνλ δεηεζεί λα ελεξγνπνηεζεί. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απζεκεξφλ ζε
δηαθνξεηηθνχο λνκνχο αθπξψλνληαη φιεο.

Εξαιρϋςεισ
α) Δπηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ππνβνιή δχν (2) αηηήζεσλ απφ γηαηξνχο, πνπ
ππεξεηνχλ σο ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζε άγνλα Π.Η., νη νπνίνη κπνξνχλ κεηά
ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ζε απηά (ζε εθηέιεζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο), λα
ππνβάινπλ αίηεζε γηα εηδίθεπζε, (πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη βεβαίσζε
αλάιεςεο ππεξεζίαο), γηα ην πξνθαηαξθηηθφ θαη γηα ην θχξην ζηάδην εηδηθφηεηαο ή
γηα ηα πξνθαη/θά ζηάδηα εηδίθεπζεο α θαη β ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ε επηδησθφκελε
ηειηθή εηδηθφηεηα, πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνθαη/θά ζηάδηα
εηδηθφηεηαο.
β) Δπηηξέπεηαη ζε γηαηξνχο πνπ επηζπκνχλ λα εηδηθεπζνχλ ζην Ννκ/θφ Γεληθφ
Ννζ/κείν εηείαο, λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο λα ράλνπλ
ηε ζεηξά, πνπ έρνπλ γηα ηελ απηή εηδηθφηεηα ζε νπνηνδήπνηε άιιν Ννζ/κείν. Σν απηφ
δελ ηζρχεη γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε άγνλα Π.Η. θαη έρνπλ ήδε ην πξνλφκην
ησλ (2) αηηήζεσλ, πνπ ηνπο δφζεθε ζαλ θίλεηξν, γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ
αλαγθψλ ππαίζξνπ.
γ) Ζ αίηεζε ηνπ γηαηξνχ γηα ζπλέρηζε εηδίθεπζεο ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα, πνπ
ππνβιήζεθε κεηά ηελ έλαξμε εηδηθφηεηαο ζηελ πξνθ/θή άζθεζε, παξακέλεη ηζρπξή
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν γηαηξφο δηαθφπηεη ηελ πξνθαηαξθηηθή ηνπ άζθεζε,
γηα λα ζπλερίζεη απηή ζε άιιν Ννζν/κείν.
IV. 1. Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο
γηαηξψλ γηα εηδίθεπζε, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, β) θέλσζε ζέζεο θαη γ) πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο άζθεζεο ζηελ
πξνθαη/θή άζθεζε (ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν

γηαηξφ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη (3) εξγάζηκεο κέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία θέλσζεο
ζέζεο, εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπ/θνχ ή
βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θελή ζέζε, δεδνκέλνπ φηη απφ ηνπο αλακέλνληεο ζηε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο θαη
ππνβιεζεί κεηαγελέζηεξε αίηεζε καδί κε ην πηζην/θφ επδφθηκεο πξνθαη/θήο
άζθεζεο, ζα ζπληαρζεί Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο ηνπ γηαηξνχ
πνπ ππέβαιε ηε κεηαγελέζηεξε αίηεζε, κφλν εάλ κέζα ζε (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιή ηεο αίηεζε ηνπ, δελ πξνζθνκίζεη γηαηξφο απφ ηνπο ήδε
αλακέλνληεο ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ην πηζη/θφ επδφθηκεο άζθεζεο ζηελ
πξνθαη/θή εηδηθφηεηα.
2. Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο γηαηξψλ γηα εηδίθεπζε, ζα
πξέπεη λα εθηειεζζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηαηξνχο, εληφο ξεηήο πξνζεζκίαο
(15) εκεξψλ (εκεξνινγηαθψλ) απφ ηεο επίδνζεο ζε απηνχο ηνπ αληηγξάθνπ ηεο
Τπνπξγηθήο απφθαζεο. Μεηά ηελ πάξνδν δε ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο θαη
εθφζνλ δελ εθηειεζζεί ε απφθαζε ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο, αλαθαιείηαη απηή θαη
ζπληάζζεηαη Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηνπνζέηεζε - πξφζιεςε ησλ επνκέλσλ ζηε
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, γηαηξψλ
3. Υξνλνινγηθή παξάηαζε πξφζιεςεο γηαηξνχ, κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, κφλνλ γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο ιφγνπο πγείαο ηνπ
γηαηξνχ, πνπ απνδεηθλχνληαη κεηά απφ πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο Τγεηνλ. Δπηηξνπψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κξαηηθψλ λνζει. Ηδξπκάησλ θαη εθφζνλ ην
ζρεηηθφ αίηεκα ππνβιεζεί εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο ησλ (15) εκεξψλ
απφ ηεο παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπνζέηεζεο - πξφζιεςεο.
V. Οη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ, παξαηείλνληαη κφλνλ ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κεξηθήο άζθεζεο ηκήκα ζην νπνίν εηδηθεχνληαη,
αλαγλσξηζζεί εθ ησλ πζηέξσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, γηα πιήξε
άζθεζε, ή γηα πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παξερφκελν ρξφλν εηδηθφηεηαο θαη εθφζνλ
δεηεζνχλ νη παξαηάζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηαηξνχο.
VI. Γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη θαη γηαηξνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
γηα εηδίθεπζε, ζε Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη ν παξερφκελνο
ρξφλνο εηδηθφηεηαο, ή αίξεηαη ε θαηαιιειφηεηα, ή αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο,
κεηαθέξνληαη ζε άιια λνζ/κεία γηα εηδίθεπζε θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ
αξρηθά παξείρε ην Ννζειεπηηθφ Σκήκα.
Οη ηαθηηθέο απνδνρέο ησλ γηαηξψλ, παξέρνληαη απφ ην λνζ/κείν πνπ αξρηθά είραλ
ηνπνζεηεζεί ή επηιέμεη γηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη νη εθεκεξίεο θαηαβάιινληαη
απφ ην Ννζ/κεία, ζηα νπνία κεηαθέξνληαη νη γηαηξνί.
VII. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αθνινπζεί ε Υ.Α. ΔΥ13Γ/οικ. 51948/1996 (Τγείαο θαη Πξφλνηαο) (ΦΔΚ Β' 383/145-1996).
πκπιήξσζε ηεο αξ. πξ. ΓΤ13γ/19338/12-10-95 (ΦΔΚ Β' 935/13-11-95) απφθαζεο
Τπ. Τγείαο θαη Πξφλνηαο "Σξφπνο, δηαδηθαζία θαη νξγάλσζε εθπαίδεπζεο γηαηξψλ
πξνο απφθηεζε εηδηθφηεηαο".
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 αξ. 2 ηνπ Ν. 123/75 (ΦΔΚ Α' 172/20-8-95).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83, Ν. 1579/85, ηνπ Ν. 2071/92, ηνπ Ν. 1892/90 θαη Ν.
1810/88.
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 84/86 θαη 415/94 Π.Γ.
4. Σελ αξ. Γ2β/νηθ. 65918/10-1-77 θαλνληζηηθή απφθαζε.

5. Σελ αξ. Α4/4063/81 απφθαζε.
6. Σα αξ. Γ2β/6430/21-5-85 θαη Γ2β/νηθ. 2766/23-1-89 έγγξαθά καο.
7. Σηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο.
8. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε, ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
1. πκπιεξψλνπκε ηελ ζην ζέκα αλαθεξφκελε απφθαζή καο θαη ζηελ πεξίπησζε 3
ηεο παξαγξάθνπ IV απηήο πξνζηίζεηαη ην εμήο:
Υξνλνινγηθή παξάηαζε πξφζιεςεο κπνξεί επίζεο λα εγθξηζεί θαη ζηνπο
ζηξαηεπκέλνπο γηαηξνχο πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ηνπνζέηεζεο-πξφζιεςεο
εθπιεξψλνπλ απνδεδεηγκέλα ηηο ηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, εθφζνλ
πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε εληφο ηεο 15λζήκεξεο πξνθαζνξηζκέλεο
εκεξνκελίαο απφ ηεο παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ηνπνζέηεζεοπξφζιεςεο. Οη ζηελ θαηεγνξία απηή ελδηαθεξφκελνη γηαηξνί ππνρξενχληαη, εληφο
κελφο απφ ηεο απφιπζήο ησλ, απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Διι. ηξαηνχ, λα πξνζθνκίζνπλ
ζρεηηθή βεβαίσζε θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξψηε ζέζε πνπ ζα θελσζεί κεηά ηε
πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο.
2. πκπιεξψλνπκε ηελ ζην ζέκα αλαθεξφκελε απφθαζή καο θαη ζηε παξ. V απηήο
πξνζηίζεηαη ην εμήο: ".....εληφο κελφο απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο
αλαγλψξηζεο ηεο Ννζ/θήο Μνλάδαο, σο θαηάιιειεο γηα άζθεζε ησλ γηαηξψλ".
3. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ζην ζέκα αλαθεξφκελε απφθαζή καο.

Yπηρεςύα υπαύθρου
N. 1579/85 (ΦEK A' 217)
Άπθπο 4. YπεξεζίαYπαίζξνπ, εμαηξέζεηο, αλαζηνιή.
1. Oη γηαηξνί, πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη δελ ηελ έρνπλ
εθπιεξψζεη, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζε ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα
ηαηξνδηθαζηηθήο θαη ηνμηθνινγίαο θαζψο θαη ζε εξγαζηήξηα πεξηγξαθηθήο
αλαηνκηθήο. ηνπο γηαηξνχο απηνχο ρνξεγείηαη αλαζηνιή ηεο ππνρξέσζεο γηα
εθπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, γηα φζν δηάζηεκα ππεξεηνχλ ζηα παξαπάλσ
εξγαζηήξηα. Όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαζηνιή απηή, νη παξαπάλσ γηαηξνί δελ
κπνξνχλ λα εηδηθεχνληαη ζε άιιε εηδηθφηεηα. Aθνχ ππεξεηήζνπλ γηα πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα ηαηξνδηθαζηηθήο θαη
ηνμηθνινγίαο, θαζψο θαη ζε εξγαζηήξηα πεξηγξαθηθήο αλαηνκηθήο, απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968 (ΦEK 303). Mε απφθαζε
ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη νη
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
2. Γηαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ.
67/1968, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ
κπνξεί λα δηνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη Oηθνλνκηθψλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο ζε θέληξα πγείαο
θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, πνπ ζπληζηψληαη κε ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ. ηνπο
γηαηξνχο απηνχο θαηαβάιινληαη απνδνρέο αγξνηηθνχ γηαηξνχ.
Oη παξαπάλσ πξνζσξηλέο ζέζεηο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο κε ηελ απνρψξεζε ησλ
γηαηξψλ πνπ δηνξίζηεθαλ.
Όζνη γηαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ
αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ρξφλν
εθπιήξσζεε ηεο ππνρξέσζεο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ κέρξη λα
εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο σο ππεξάξηζκνη ζηα θέληξα πγείαο πνπ
ζπγρσλεχηεθαλ ηα αγξνηηθά ηαηξείαθαη πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί πνπ ππεξεηνχζαλ.
Oη ζέζεηο ησλ γηαηξψλ απηψλ κεηαηξέπνληαη ζε πξνζσξηλέο πνπ θαηαξγνχληαη
απηνδίθαηα κε ηε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο.
Γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζε λνζνθνκεία σο
ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ, εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ κε ηηο ίδηεο απνδνρέο
κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ην ρξφλν ηεο ππνρξέσζήο ηνπο.
Mφληκνη γηαηξνί ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ, πνπ ππεξεηνχλ
θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
N. 1397/1983.
3. Oη γηαηξνί, πνπ βξίζθνληαη λφκηκα εθηφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, κπνξνχλ αλ
δηνξίδνληαη ζε αγξνηηθά ηαηξεία θαη πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο γηα εθπιήξσζεηεο
ππνρξέσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην N.. 67/1968.
4. Γηαηξνί, πηπρηνχρνη ειιεληθψλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα, κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο
ππαίζξνπ, εθφζνλ είλαη ππφρξενη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Γ. 67/1968. κεηά
ηελ εθπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη γηα εηδίθεπζε
θαη λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ E..Y.
5. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη
ηνπ ζπλαξκνδίνπ ππνπξγνχ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζαξκνγήο πξνο ηηο θνηλνηηθέο

πξάμεηο, πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ, θαζψο θαη
ρνξήγεζεο αδεηψλ άζθεζεο επαγγεικάησλ πγείαο.

N. 2071/92 (ΦEK A' 123)
Άπθπο 22. Γηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
1. Eθεμήο νη γηαηξνί ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη
πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαινχληαη γηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ ησλ πγεηνλνκηθψλ
ζηαζκψλ θαη θέληξσλ πγείαο.
2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ
θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ
αλαζηνιψλ θαη απαιιαγψλ ηεο ππνρξέσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968.
3. Oη ππεξεηνχληεο σο κφληκνη δεκφζηνη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη θαη νη
κφληκνη ππάιιεινη ησλ N.Π.Γ.Γ. πνπ απνθηνχλ πηπρίν ηαηξηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ.
67/1968. (Mε ηελ παξαίηεζε ηνπο απφ ηε ζέζε πνπ ππεξεηνχλ, ε απαιιαγή ηνπο
παχεη λα ηζρχεη.){Tν εδάθην πνπ παξαηίζεηαη κέζα ζε αγθχιεο θαηαξγήζεθε απφ ην
άξζξν 12 ηνπ N. 2256/94.}
Άπθπο 23. Άιιεο δηαηάμεηο γηα ηνπο γηαηξνχο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
1. H δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ N. 1759/1988 επεθηείλεηαη
ηζρχνπζα θαη γαη γηαηξνχο κε ππνρξένπο ζεηείαο ππαίζξνπ ηνπ N. 67/1968, εθφζνλ ε
πξνθήξπμε ηνπ αηλίζηνηρνπ πγεηνλνκηθνχ ζρπκαηηζκνχ παξακέλεη άγνλε επί ηξίκελν.
2. Oη άδεηεο θαη απνπζίεο πάζεο θχζεσο ησλ γηαηξψλ ππφρξεσλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ
δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ ππνρξέσζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968.
3. Mε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ηνπ γηαηξνχ ππεξεζίαο ππαίζξνπ κπνξεί λα
ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο ζε απηφλ εθηφο ηεο έδξαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζηαζκνχ, κφλν
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή δελ πιεξνί ζηνηρεηψδεηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο.
4. Oπιίηεο γηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο κπνξνχλ κε αίηεζή
ηνπο λα παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ N.
1821/1988 (ΦEK 271 A'), θαηφπηλ εγγξάθνπ αδείαο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ
νηθείνπ Γεληθνχ Eπηηειείνπ.
5. Γηαηξνί πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία (πιελ εηεξνδπγσηψλ), θιεξνλνκηθή
ζθαηξνθπηηάξσζε θαη δξεπαλνθπηηαξηθή, ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή λφζν,
απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο ππάηζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968. Eπίζεο
απαιιάζζνληαη ηεο ίδηαο ππνρξεψζεσο γηαηξνί, πνπ πάζρνπλ απφ παξαπιεγία,
ρξνλία λεθξηθή αλεπάξθεηα, κφλν εάλ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία αηκνθαζάξζεσο θαη
ηαηξνί, πνπ έρνπλ θξηζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο θαη
παξνπζηάδνπλ αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.
Άπθπο 24. Aλαγλψξηζε ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
1. Aλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο εθπιεξψζεσο ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο ππαίζξνπ
ηνπ N.Γ. 67/1968, ν πξψηνο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ γηαηξψλ E..Y. νππ ππεξεηνχλ,
ππεξέηεζαλ ή ζα ππεξεηήζνπλ ζε λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο εθηφο ησλ Nνκψλ
Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. H ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο επηκειεηέο Γ ησλ
K.Y. πνπ ε απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπο δεκνζηεχζεθε ζην Φ.E.K. κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ.
2. Oη γηαηξνί πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ, πνπ
νξίδεη ην N.Γ. 67/1968 θαη ππεξεηνχλ ή ζα ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο γηαηξψλ E..Y. ζε
λνζνθνκεία ησλ Nνκψλ Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, απνζπψληαη κε απφθαζε ηνπ

Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ ππνρξεσηηθά γηα ρξνληθφ
δάζηεκα ελφο έηνπο θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ζε λνζνθνκεία ή
θέληξα πγείαο εθηφο ησλ Nνκψλ Aηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Tν ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο απφζπαζεο απηψλ αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο
ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968.
3. Mέξνο ηεο ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηνπ N.Γ. 67/1968, πνπ ηπρφλ έρεη
δηαλπζεί απφ ηνπο πην πάλσ γηαηξνχο, πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
ππνρξεψζεσο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
4. Eπαλαθέξνληαη ζε ηζρχ νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ N. 633/1977 γηα
ηνπο γηαηξνχο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ θαη θέληξσλ πγείαο.
(εκ.: Βι. ζρεη. παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 2071/92 παξαπάλσ).

VIII. Ιδιωτικοί φορείσ πρωτοβάθμιασ φροντίδασ υγείασ

(Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ καηά χπονολογική ζιεπά)

Άπθπο 4 ηος N. 2256/94 (ΦEK A' 196).. Iδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.
Tν άξζξν 13 ηνπ N. 2071/1992 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
"Άξζξν 13
Iδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο
1. H πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη θαη απφ:
α) Iδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία
β) Iδησηηθά πνιπηαηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία
γ) Iδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα
δ) Iδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο.
2. Oη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ελ γέλεη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
ηδησηηθψλ θνξέσλ, επνπηεία επ απηψλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα
θαζνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ
Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. κε απηφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα
θαζνξίδνληαη νη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ιεηηνπξγνχληεο, θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο, ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο,
θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ηα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο
ζηηο λέεο ξπζκίζεηο."

Iδιωτικού φορεύσ επεύγουςασ προνοςοκομειακόσ φροντύδασ
Άπθπο 45 ηος N. 2071/92 (ΦEK A 123). 1. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. ηνπ E.K.A.B.,
κπνξεί λα επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο
θξνληίδαο ή κεηαθνξάο ζε ηδησηηθνχο θνξείο θαη ινηπνχο θνξείο.
2. Mε ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα
ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθψλ θαη ινηπψλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ επείγνπζα
πξνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα.

Eλεύθερη επιλογό γιατρού και θεραπευτηρύου
Άπθπο 20 ηος N. 2071/92. Aηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο - Eιεχζεξε επηινγή γηαηξνχ θαη
ζεξαπεπηεξίνπ.
1. Xνξεγείηαη αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ζηνπ Έιιελεο πνιίηεο κε ην νπνίν εθεμήο
είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε επηινγή ηαηξνχ νδνληηάηξνπ θαη ζεξαπεπηεξίνπ.
2. Mε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Yπνπξγψλ Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ, Oηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπ ππνπξγνχ, θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο ελάξμεσο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, ε ελ
γέλεη έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ, νη δηνηθεηηθέο νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο
ιεπηνκέξεηεο, αθνχ πξνεγεζεί απφθαζε ηνπYπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζα
νξηζηνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ λνκνί ηεο Xψξαο, ζηνπο θαηνίθνπο ησλ νπνησλ ζα
ρνξεγεζεί αηνκηθφ βηβιηάηην πγείαο, ψζηε λα εθηηκεζνχλ ηα ζπνηειέζκαηα θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.
3. Kάζε γηαηξφο, νδνληνγηαηξφο ή ζεξαπεπηήξην κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε
αζζελείο κε αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ππνγξαθνχλ νη ππφ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πξνβιεπφκελεο ζπκβάζεηο.

Παροχό υπηρεςιών υγεύασ από ιδιωτικούσ φορεύσ με δαπϊνεσ
του Δημοςύου
Άπθπο 11 παπ. 2 και 3 ηος N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 2. H πεξίζαιςε γεληθά
πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα, κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδηψηεο γηαηξνχο. γίλεηαη κε
εηδηθέο ζπκβάζεηο χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ θαη θάζε ζπλαξκφδηνπ Yπνπξγνχ.
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ππάγνληαη κνλάδεο πεξίζαιςεο πνπ
αλήθνπλ ζην Παλεπηζηήκην ή ζηηο Eλνπιεο Γπλάκεηο.

Eθνικό ςυλλογικό ςύμβαςη γιατρών και οδοντογιατρών
Άπθπο 118 ηος N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 1. Oη Yπνπξγνί Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο,
Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ ζπλάπηνπλ κε ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ
χιινγν (Π.I..) θαη ηελ Eιιεληθή Oδνληηαηξηθή Oκνζπνλδία, εζληθή ζπιινγηθή
ζχκβαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην ηηκνιφγην ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ
πξάμεσλ, ζεξαπεηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαηά εηδηθφηεηα.
2. Tν πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο δηάξθεηαο απηήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα θπξψλεηαη κε λφκν θαη ε ηζρχο ηεο αλαηξέρεη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

Σύναψη ςυμβϊςεων
Άπθπο 136 ηος N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 1. Tν Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη
Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ ή ηα ππ απηνχ επνπηεπφκελα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε νπνηνλδήπνηε θνξέα ή
ηδησηηθή επηρείξεζε, γηα ηελ ππ' απηψλ θνηλσληθή πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έρνπλ
αλάγθε απηήο.
2. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ,
θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

