
 

 

 

 

                                               

 

 

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1714      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  27-11-2012 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

      Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου θα ήθελε να επισημάνει ότι σύμφωνα με τον Ν.3418/2005,του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
,στο Άρθρο 17 περί διαφήμισης και παρουσίας ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ,προβλέπονται τα εξής: 
 1.Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, 
άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση. 
 2.Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, 
δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό 
τύπο.(Εξαιρέσεις παρ.8) 
 3.Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση 
πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου κατοικίας και της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι πινακίδες (διαστάσεις 0,25 χ 0,30 εκ.)περιέχουν υποχρεωτικά και 
μόνον το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους μόνιμους τίτλους που έχουν 
αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και 
ο φωτισμός των πινακίδων. 
 Παράγραφος 8. 
  Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση. 
Α)Οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον γίνονται από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητας τους με γνώμονα την 
ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κοινής γνώμης. 
Β)Η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή  ηλεκτρονικό Τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από 
θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του ιατρού. 
    ΑΡΘΡΟ 18.Παρουσία των ιατρών στο Διαδίκτυο. 
     Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 
του άρθρου 17. 
              Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι  ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου επιτρέπει τις  ιατρικές διαφημίσεις στον τοπικό τύπο, 
σύμφωνα με την δυνατότητα που του δίνει ο Νόμος, με τις εξής προϋποθέσεις: 
    1.Για νέους συναδέλφους που ανοίγουν πρώτη φορά ιατρείο και για διάρκεια δυο(2) μηνών. 
   2.Για την μεταφορά του ιατρείου σε άλλη διεύθυνση και για διάρκεια δεκαπεντε(15) ημερών. 
  3.Για απουσία του ιατρού από το ιατρείο ,για διάρκεια πέντε(5) ημερών. 
      Το κείμενο, της καταχώρισης, θα περιέχει αποκλειστικά το Ονοματεπώνυμο του ιατρού, την Ειδικότητα του, την διεύθυνση 
του ιατρείου, τα τηλέφωνα, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το ωράριο εργασίας του ιατρείου. 
      Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων στην πιστή τήρηση των κανόνων του νόμου, ώστε να μην 
βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να εφαρμόσουμε τον πειθαρχικό κώδικα. 
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