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B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) 

"Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί Iαηξηθψλ 

Σπιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ ηνπ A.N. 1565/1939". 

(Σεκείσζε I.Σ.A.: Aπηφ ην B.Δ. θαηαξγήζεθε ζε φηη αθνξά ηνπο Oδνληηαηξηθνχο 

Σπιιφγνπο θαη ηνλ Παλειιήλην Oδνληηαηξηθφ Σχιινγν 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 11024/18-3-57 

αλαθνξά ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππ' αξηζκ. 531/57 γλσκνδφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Eπηθξαηείαο. 

Mε πξφηαζε ηνπ Yθππνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, απνθαζίζακε θαη δηαηάζζνπκε: 

Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας 

Άρθρο 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 Σπιιφγνπο θαη ηα πεηζαξρηθά Σπκβνχιηα ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη 

θαη θσδηθνπνηνχληαη ελψ ε αξίζκεζή ηνπο κεηαβάιιεηαη σο εμήο: 

Άρθρο 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 Δεκνζίνπ Δηθαίνπ 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 Σχιινγνο. Σηε 

ζθξαγίδα ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ εκθαλίδεηαη θχθινο κε ηελ επσλπκία θαζελφο, θαη 

ζηε κέζε ην εζλφζεκν. 

4) Tν Δ.Σ. ηνπ I.Σ. 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.Σ. θαη θπξψλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. Oη 

απνθάζεηο απηέο δεκνζηεχνληαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. 

5) Oη ηαηξηθνί Σχιινγνη πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ 

δηαιχνληαη, ελψ ε πεξηνπζία, ηα κεηξψα θαη ηα αξρεία ηνπο πεξηέξρνληαη ζηνλ I.Σ. 

ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ πγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ, εθηφο απφ ηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο, 

ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ δελ είλαη θαηψηεξνο ησλ ηξηάληα κειψλ. Tα κέιε 

ησλ δηαιπκέλσλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ζεσξνχληαη κέιε ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ. 6) Mε δηάηαγκα κπνξνχλ λα 

ζπζηαζνχλ θαη άιινη Iαηξηθνί Σχιινγνη ησλ νπνίσλ ε έδξα θαη ε πξνζσλπκία φπσο 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε ην ίδην Δηάηαγκα. Eπίζεο κε δηάηαγκα 
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είλαη δπλαηφλ λα ππαρζεί πεξηθέξεηα θάπνηνπ Σπιιφγνπ ζε άιιν Σχιινγν, εθφζνλ νη 

ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο ή άιινη ιφγνη ην δηθαηνινγνχλ. 

Άρθρο 3. 1) Mέιε ηνπ I.Σ. 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 Δηνηθήζεσο 

ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη απφ ην Nφκν ε ηδησηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, 

κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, δελ κπνξνχλ φκσο λα 

εθιέγνληαη κέιε ηεο Δηνηθήζεσο ή ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ. 

3) Kαλείο γηαηξφο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο δχν Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 

(Aθνινπζεί ην άξζξν 145 ηνπ N.2071/92ΦEK A/123, πνπ ζπκπιεξψλεη ην αλσηέξσ 

άξζξν 3). 

Άρθρο 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. 

Άρθρο 5 (Ν. 2430/96). Οη γηαηξνί θαη νδνληίαηξνη ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Ε.Σ.Υ. 

εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηαηξηθφ ή Οδνληηαηξηθφ Σχιινγν 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 Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηεο 

Ειιεληθήο Οδνληηαηξηθήο Οκνζπνλδίαο. 

2. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 1996. 

Άρθρο 4. Aιινδαπνί πνπ δηθαηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα αζθνχλ ηελ 

ηαηξηθή ζηελ Eιιάδα, απνηεινχλ ππνρξεσηηθά κέιε ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ 

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 Σπιιφγσλ. 

Άρθρο 5. 1) O ηαηξηθφο Σχιινγνο ηεξεί κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ, αθξηβέο αληίγξαθν 

ηνπ νπνίνπ ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ηνλ Π.I.Σ., 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 Σπιιφγνπ θαη 

ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2) Oη I.Σ. 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.Σ. θαη ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν ζην νπνίν ππάγνληαη φινη νη θαηά ην άξζξν 3 

ηνπ παξφληνο γηαηξνί. 

3) Σην κεηξψν ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 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 Σχιινγν απαγνξεχεηαη ε άζθεζε απφ ηνλ γηαηξφ ηνπ 

επαγγέικαηνο απηνχ. 

Άρθρο 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 Σρνιήο 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 TΣAY φηη έρεη θαηαβιεζεί ην δηθαίσκα εγγξαθήο 

ηνπ ζε απηφ. 

Άρθρο 7. 1) O γηαηξφο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 

ππνρξεψλεηαη θάζε έηνο θαη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ , λα ππνβάιεη ζην Σχιινγν 

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 Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θάζε Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 

ππνκλήζεηο/εηδνπνηήζεηο ηνπ Σπιιφγνπ δελ ππέβαιιαλ ηελ δήισζή ηνπο ζχκθσλα κε 

ην λφκν. 

Άρθρο 8. H δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ επηζπλάπηεηαη ζην θαηά ην άξζξν 5 

ηνπ παξφληνο κεηξψν ηνπ Σπιιφγνπ θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ ηεξνχκελν θάθειν γηα 

θάζε γηαηξφ κέινο ηνπ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 9. 1) Σε 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 Δειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα ηνπ 

ζπιιφγνπ θαη ηνλ θάηνρν θαη ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Σπιιφγνπ. H ηζρχο ηνπ 

αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν. 

2) Σε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ Δειηίνπ ην Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 

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. 



Άρθρο 10. Tν Δ.Σ. θάζε Σπιιφγνπ 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 TΣAY, 

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 

Δηθαζηεξίσλ θαη νη Λεμίαξρνη, φπσο θαη ην TΣAY ππνρξεψλνληαη λα ζηείινπλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηνλ νηθείν Σχιινγν 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.Σ., 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.Σ. 

επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο, ρσξίο λα ην γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ νηθείν I.Σ. ή 

ρσξίο λα έρνπλ αλαλεψζεη ηελ ηζρχ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

δηαγξαθεί απφ ηα κεηξψα ηνπ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 11. 1. Σθνπφο ησλ I.Σ. 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 Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ κε Oξγαληζκνχο ή Σσκαηεία 

θ.ι.π. έλαληη ησλ νπνίσλ ππάξρεη δέζκεπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γηαηξψλ γηα ηελ 

παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Oη απνθάζεηο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ είλαη 

ππνρξεσηηθέο γηα ηα κέιε ηνπο, θαη θάζε παξάβαζε ηνπο απνηειεί πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. 

Άρθρο 12. Oη Ιαηξηθνί Σχιινγνη 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.Σ.. Tα έγγξαθα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη ηνλ Γξακκαηέα, ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδα ηνπ I.Σ. θαη θαηαρσξνχληαη ζε 

πξσηφθνιιν ηνπ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 13. 1) Oη Ιαηξηθνί Σχιινγνη νθείινπλ λα βνεζνχλ ηηο Δεκφζηεο Aξρέο ζε θάζε 

δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη ηε δεκφζηα πγεία θαη ην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη λα παξέρνπλ 

ζρεηηθά θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία. 2) Oη Δεκφζηεο Aξρέο παξέρνπλ ζηνπο ηαηξηθνχο 



ζπιιφγνπο θάζε δπλαηή ελίζρπζε θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηψλ. 

Άρθρο 14. Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ είλαη ε Σπλέιεπζε θαη ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

Άρθρο 15. Σηε Σπλέιεπζε ηνπ I.Σ. αλήθεη 1) H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δ.Σ. θαζψο 

θαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηνπο 2) H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Σπκβνπιίνπ 3) H εθινγή ηεο ηνπ άξζξνπ 30 Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο, ή ςήθηζε απφ 

ην Δ.Σ. 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 Σπιιφγνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη ζε απηήλ ην 

Δ.Σ. ή ην δεηά εγγξάθσο ν λφκηκνο αξηζκφο κειψλ 5) H έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο θαη ηνπ Δ.Σ. Tνλ θαλνληζκφ 

απηφ θαηαξηίδεη ην Δ.Σ. θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηε ζπλέιεπζε κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. 

Άρθρο 16. H ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κέζα ζε έλα δίκελν απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαη έθηαθηα κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή έγγξαθε 

αίηεζε κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ πνπ αλαγξάθεη ην ιφγν ηεο ζχγθιεζεο θαηά ηελ 

παξαθάησ αλαινγία. Σε 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 Σπλέιεπζε κέζα ζε έλα κήλα απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Oη αηηνχληεο πξέπεη λα είλαη ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλνη. 

Oθείινπλ λα παξίζηαληαη θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία 

ηνπο απφ απηήλ απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

Άρθρο 17. 1.Tα κέιε ηνπ I.Σ. 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 Σπιιφγνπ ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο 2) Σηελ 

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) Δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φζνη 

αλαλέσζαλ ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 9 δειηίν ηαπηφηεηαο δεθαπέληε κέξεο 

πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. 

Άρθρο 18. 1) Σε 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.Δ. 4111/1960). 

3) Aλ ε ζπλεδξίαζε καηαησζεί ιφγσ ειιείςεσο απαξηίαο ν Σχιινγνο 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. 

Άρθρο 19. Oη απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο, κε εμαίξεζε ηηο αξραηξεζίεο, ιακβάλνληαη 

κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αλαθνηλψλνληαη φιεο ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ 

Σχιινγν. 

Άρθρο 20. Mε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. ζα 

θαλνληζζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο νη ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ζπλέιεπζεο θαη ηνπ Δ.Σ., 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. 

Άρθρο 21. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, ην γξακκαηέα, ηνλ ηακία θαη έλα ζχκβνπιν φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ 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. 

Άρθρο 22. O αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 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. Δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, 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 

Δ.Σ. θαη εθηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιφγνπ δέθα πέληε κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 

ηελ εθινγή, θαηάινγνο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. O θαηάινγνο 

ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θάζε κέινπο ηνπ Σπιιφγνπ θαη δηνξζψλεηαη απφ ην Δ.Σ., κεηά 

απφ αίηεζε ε νπνία ειέγρεηαη γίλεηαη δεθηή ην αξγφηεξν νθηψ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ζπλεδξίαζε γηα ηελ εθινγή. 

Άρθρο 23. 1) Δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα φξγαλα ησλ Iαηξηθψλ 

Σπιιφγσλ 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ φζν θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ Π.I.Σ. 2) Σηεξνχληαη 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 Σπκβνχιηα, εθηφο απφ ηελ 

επίπιεμε, ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε απφ ηε ζέζε ζην Δ.Σ. 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 



Άρθρο 24. 1. H εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο ελεξγείηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ 

Σπιιφγνπ, κε ηε ζχγθιεζε ζπλειεχζεσο εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ, θάζε ηξηεηία κηα 

Kπξηαθή ηνπ Aπξηιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 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. Σηηο πξνζθιήζεηο ζεκεηψλεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ην θαηάζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ θαη Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθιεγνχλ. 

Άρθρο 25. 1) Tελ εθινγή ελεξγεί επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν , ην 

Γξακκαηέα ηνπ I.Σ. θαη ηξεηο ςεθνιέθηεο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ςεθνιέθηεο 

πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηε Σπλέιεπζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο, θαη έλα 

εθπξφζσπν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο. Γηα ηελ εθινγή ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο ε 

Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία νζαδήπνηε κέιε θαη αλ είλαη παξφληα. 2) H εθινγή 

ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Δ.Σ., ην Π.Σ. 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. Σηε 

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. Σ' 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 Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ηελ 

Eμειεγθηηθή Eπηηξνπή ή ην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην. 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 

Σπκβνπιίνπ δελ ρξεηάδνληαη ζηαπξφ πξνηίκεζεο. Θεσξείηαη φηη έιαβαλ ην ζχλνιν 

ησλ ςεθνδειηίσλ ηεο παξάηαμεο πνπ αλήθνπλ. 3) Σε άιιν ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη 

ηα νλφκαηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηξηψλ ή πέληε ηαθηηθψλ 

κειψλ απηνχ σο θαη ηα νλφκαηα ηνπ Aληηπξνέδξνπ θαη ηζαξίζκσλ αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ, αλαιφγσο ηεο δπλάκεσο ηνπ Σπιιφγνπ. Kαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 

Π.Σ. 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.Δ. 3895/1958) 6) Σε φζνπο Σπιιφγνπο 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Δ.Σ. ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ςεθνθνξίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο απηήο. Σε 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.Σ. 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. 

Άρθρο 26. H αλαθήξπμε ππνςεθίσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Eμειεγθηηθήο Eπηηξνπήο, ελεξγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ I.Σ. 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθινγή. 

Mέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ αλαθεξχζζεη κε έγγξαθε 

αλαθνίλσζε, πνπ ηνηρνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ζπιιφγνπ, ηνπο ππνςεθίνπο, γηα 

ηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθαλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο. 

Άρθρο 27. H αίηεζε είλαη απαξάδεθηε εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ 

Σπιιφγνπ 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 Δ.Σ. αλαθεξχζζεη κε 

απφθαζή ηνπ πνπ ηνηρνθνιιείηαη ζην Kαηάζηεκα ηνπ Σπιιφγνπ, ηνπο ππνςεθίνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθαλ θαλνληθέο αηηήζεηο. 

Άρθρο 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 Σε 

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.Σ. ην αξγφηεξν κέζα ζε νθηψ εκέξεο 

απφ ηε δηελέξγεηα ηνπο. {6) Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ αξραηξεζηψλ ν Σχιινγνο 

ππνβάιιεη φια ηα έγγξαθα θαη ηηο ελζηάζεηο ζηνλ νηθείν Nνκάξρε, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη εληφο κελφο λα εθδψζεη ηελ απφθαζε ηνπ} 7) Σηελ πεξίπησζε κεξηθήο 

ή νιηθήο αθπξψζεσο θάπνηαο εθινγήο ν νηθείνο ηαηξηθφο Σχιινγνο 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). 

Άρθρο 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 

Σπκβνχιην 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. Σε 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 Δ.Σ., ηεο Eμειεγθηηθήο 

Eπηηξνπήο θαη Π.Σ. είλαη ηξηεηήο. Tα κέιε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.Σ. θαη ηεο εμειεγθηηθήο 

επηηξνπήο είλαη επαλεθιέμηκα 6) Όπνηνο απέρεη επί πέληε ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Δ.Σ. αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Δ.Σ., 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 Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ., ν νπνίνο απνθαζίδεη ακεηάθιεηα κέζα ζε 15 εκέξεο. 7) Eληφο 

νθηψ εκεξψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ Δ.Σ. ζε ζψκα ππνβάιινληαη ζηνλ Π.I.Σ. θαη 

ην Yγεηνλνκηθφ Kέληξν ε ζχλζεζε ηνπ Δ.Σ. θαζψο θαη δείγκα ππνγξαθήο φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ Δ.Σ. θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

Άρθρο 30. 1) H ζπλέιεπζε ηνπ I.Σ. εθιέγεη ηαπηφρξνλα κε ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ 

αλάδεημε Δ.Σ. θαη Π.Σ. ηξεηο ειεγθηέο κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο, απφ ηα κέιε 

ηνπ Σπιιφγνπ. Aπηνί ειέγρνπλ ηα βηβιία θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

Δ.Σ. θαη ππνβάιινπλ ηελ έθζεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε Σπλέιεπζε 

ζηελ νπνία ζα ινγνδνηήζεη ην Δ.Σ. 2) H εμειεγθηηθή επηηξνπή, αθνχ εηδνπνηεζεί απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ I.Σ., κεηά απφ ηελ έγθξηζε ησλ αξραηξεζηψλ απφ ηε Nνκαξρία, 

ζπλέξρεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιφγνπ θαη εθιέγεη πξφεδξν απφ ηα κέιε ηεο. O 

Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, θαη πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ Σπιιφγνπ φηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν. H ζρεηηθή έθζεζε ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1. 3) O Πξφεδξνο ηνπ Δ.Σ. ππνρξεψλεηαη λα 

ππνβάιεη ηελ έθζεζε απηή κέζα ζε 15 εκέξεο θαη ζηνλ Π.I.Σ. θαη λα παξέρεη 

αληίγξαθν ζε νπνηνλδήπνηε ην δεηά. H έθζεζε δηαβάδεηαη ελψπηνλ ηεο ζπλέιεπζεο 

θαηά ηελ εηήζηα ινγνδνζία ηνπ Δ.Σ. 

Άρθρο 31. 1.Tν Δηνηθ. Σπκβνχιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη γεληθά ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

Σπιιφγνπ θαη εθηειεί φια ηα έξγα πνπ αλαηίζεληαη ζε απηφλ 2) Oη απνθάζεηο ηνπ 

Δ.Σ. ππφθεηληαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλειεχζεσο ηνπ Σπιιφγνπ, ηνπ Yπνπξγείνπ 



Kνηλ. Πξνλνίαο θαη ηνπ Π.I.Σ. πνπ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ A.N. 

1565/39 θαη ηνπ παξφληνο 3) Πξνεηνηκάδεη φιεο ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε 4) Eθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 5) Eθπξνζσπεί 

ηνλ I.Σ. 6) Kαηαξηίδεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο ν Iαηξηθφο Σχιινγνο 

απνθηά δηθαηψκαηα θαη αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο. 

Άρθρο 32. 1.Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 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 Σπκβνπιίσλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ κειψλ. 2) Tν Δ.Σ. 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 Σπλεδξηάζεηο, 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. 

Άρθρο 33. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 αξζ. 3 ηνπ N.1425/1984 Φ.E.K./A/30) 

Άρθρο 34. 1) O πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο θαη ηνπ 

Δ.Σ. θαη εθπξνζσπεί ην Σχιινγν 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 Δ.Σ. 

Άρθρο 35. O Γξακκαηέαο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Σπιιφγνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην, θαη ηεξεί 

κεηξψν ησλ κειψλ θαη ηα ρξήζηκα βηβιία γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Σπιιφγνπ πιελ απφ 

ην Tακείν. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ν Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν 

Σχκβνπιν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Δ.Σ. 

Άρθρο 36. 1. O Tακίαο θπιάζζεη ηε ρξεκαηηθή θαη θάζε άιιε πεξηνπζία ηνπ 

Σπιιφγνπ, παξαιακβάλεη ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ, ηεξεί βηβιίν απνγξαθήο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηα ηαθηηθά βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ, νθείιεη λα 

ππνβάιεη θαηάζηαζε φηαλ δεηεζεί πξνο ην Σχιινγν θαη ην Σπκβνχιην θαη λα δίλεη 

αθξηβή απνινγία θαηά ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. 2) Kάζε είζπξαμε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Tακία ή εληεηαικέλν 

ππάιιειν ηνπ Σπιιφγνπ 4) Kάζε πιεξσκή ελεξγείηαη κε έγγξαθε εληνιή ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέσο 5) Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ν Tακίαο 

αλαπιεξψλεηαη απφ άιιν κέινο ηνπ Δ.Σ. πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. Όηαλ ηα 

ζπλήζε κεληαία έμνδα ηνπ Σπιιφγνπ 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 Δ.Σ. 

Άρθρο 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 Σπιιφγνπ απφ ηνλ Γξακκαηέα ζε ππαιιήινπο ηνπ Σπιιφγνπ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη δηεθπεξαίσζε ηεο Γξακκαηείαο, γηα ηνπο Σπιιφγνπο 

πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ζα ξπζκηζηνχλ κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 

πνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο. 

Άρθρο 38. Aπφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Σ. θάζε ηαηξηθνχ Σπιιφγνπ ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά ζην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν θαη ην Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν 

ζην ηέινο θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα 

ην έηνο πνπ έιεμε 

Άρθρο 39. Tα κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ππνρξεψλνληαη ζε εηήζηα εηζθνξά πνπ 

θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θάζε Σπιιφγνπ, 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη δηνξίδνληαη κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ νηθείν λνκάξρε κε ζεηεία ηζφρξνλε κε ηε ζεηεία ηνπ Δ.Σ. 

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 Σπληάμεσο 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 Σχιινγν, 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη πξνζσπηθή επζχλε ηνπ Tακία ηνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην 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 Σχιινγν, 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 Σχιινγνη 

θαηαβάινπλ ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν 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 Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, 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 Σπιιφγνπ, νη νπνίνη 

ηελ θαηαβάινπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν ζηελ αξρή 

θάζε εμακελίαο θάζε έηνπο. 5) Kάζε Iαηξηθφο Σχιινγνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη 

ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν θαη ην νηθείν Yγεηνλνκηθφ Kέληξν πξνο έγθξηζε 

ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην Nφκν έθζεζε ησλ ειεγθηψλ κεηά ηελ εηήζηα ινγνδνζία 

ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 6) Oη Iαηξηθνί 



Σχιινγνη δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο απφ ηα κέιε πνπ γηα πξψηε 

θνξά εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα ηνπ. Eπίζεο νη Σχιινγνη δηθαηνχληαη λα εηζπξάηηνπλ 

δηθαίσκα κεηαγξαθήο. Tν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο νξίδεηαη ζε δξαρκέο 

300 γηα φινπο ηνπ Σπιιφγνπο 7) Όια ηα έζνδα ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 

θαη ησλ θαηά ηφπνπ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Nφκνπ "πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ" 

Άρθρα 40-53. (Kαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 20 N.727/1977) 
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Εποπηεία Υποσργού 

Άρθρο 54. Όινη νη Iαηξηθνί Σχιινγνη ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ν Παλειιήληνο Iαηξηθφο 

Σχιινγνο 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 Δηνηθήζεσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαη θάζε άιινπ Nφκνπ, Δ/ησλ, εγθπθιίσλ, δηαηαγψλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ησλ νηθείσλ Σπιιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί λφκηκα. 

Άρθρο 55. O ππνπξγφο Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (Yπνπξγφο Yγείαο) κπνξεί κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Π.I.Σ. λα αλαζηαιεί γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην εμάκελν ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε 

Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Tνπηθψλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ηνπ 

Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 56. 1.Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο (Yπνπξγνχ πγείαο) 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο κπνξεί λα παχνληαη κέιε ησλ 

Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ή ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 

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 Σπιιφγσλ θαη δελ εθπιεξψλνληαη νη ζθνπνί ηνπο. 

2. Mε ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε αλαηίζεηαη ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ έρεη παπηεί ζε Δηνηθνχζεο επηηξνπέο πνπ εθιέγνληαη 

απφ ην Aλψηαην Yγεηνλνκηθφ Σπκβνχιην κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νηθείσλ Iαηξηθψλ 

Σπιιφγσλ 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 Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ. 

4. Oη δηνηθεηηθέο επηηξνπέο ζε Σπιιφγνπο πνπ έρνπλ πάλσ απφ πελήληα κέιε θαη 

ζηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν είλαη πεληακειείο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηξηκειείο. 

5. Σε πεξίπησζε παχζεο νιφθιεξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα νξηζζνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηζάξηζκνη αλαπιεξσηέο ησλ κειψλ ηεο 

Δηνηθνχζαο επηηξνπήο. 
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6. Σε πεξίπησζε παχζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Aληηπξνέδξνπ ή ηνπ Tακία ή ηνπ 

Γξακκαηέα ή θάπνησλ Σπκβνχισλ, δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία 

σο αληηθαηαζηάηεο κέιε ησλ νηθείσλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεζζαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

7. Σηηο πεξηπηψζεηο απνπνίεζεο ηνπ δηνξηζκνχ, ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή έθπησζεο 

κέινπο ηεο Δηνηθνχζαο επηηξνπήο, δηνξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο θαηά ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία. 

8. Γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ αληηπξνέδξνπ ηακία θαη Γξακκαηέα ησλ 

Δηνηθνπζψλ επηηξνπψλ θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ έρνπλ εθαξκνγή 

νη ζρεηηθέο κε ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

9. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο νινθιήξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ 

Δηνηθνχζα επηηξνπή νη πξνυπνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί ησλ νηθείσλ Σπιιφγσλ 

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηνλ νηθείν Nνκάξρε, ελψ ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ 

Σπιιφγνπ ζηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. 
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Πειθαρτικά Σσμβούλια 

Άρθρο 57. H παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

γηαηξνχο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ A.N. 1565/39, ηνπ Kαλνληζκνχ 

Iαηξηθήο Δενληνινγίαο, ηνπ εζσηεξηθνχ Kαλνληζκνχ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απηνχ θαζψο θαη ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. 

απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ θξίλεηαη θαη ηηκσξείηαη απφ ην Πεηζαξρηθφ 

Σπκβνχιην κε πεηζαξρηθή πνηλή, αλεμάξηεηα απφ ελδερφκελε πνηληθή επζχλε ή άιιε 

ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηνπο θείκελνπο λφκνπο. 

Άρθρο 58. 1. Tα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη κεηά απφ ηξηεηία απφ ηελ 

ηέιεζε ηνπο, θάζε φκσο πξάμε Πεηζαξρηθήο Δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ππνβνιή ηεο 

εγθιήζεσο θαη θάζε πξάμε πνηληθήο δηψμεσο, δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Σε θάζε 

φκσο πεξίπησζε ε πξνζεζκία γηα ηελ νξηζηηθή παξαγξαθή δελ κπνξεί πνηέ λα 

ππεξβεί ηα πέληε ρξφληα. Tν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα 

δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο Πεηζαξρηθήο Δίσμεο εθφζνλ πθίζηαηαη εθθξεκήο πνηληθή 

δίσμε θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξφλνο 

παξαγξαθήο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ πεξάζεη έλα 

έηνο απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο ηνπ Πνηληθνχ Δηθαζηεξίνπ. 

2. O αξκφδηνο εηζαγγειέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ζηνλ πξφεδξν ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θάζε βνχιεπκα θαηά γηαηξψλ θαη θάζε 

θαηαδηθαζηηθή ή απαιιαθηηθή απφθαζε. 

3. O Γξακκαηέαο θάζε πνιηηηθνχ ή πνηληθνχ Δηθαζηεξίνπ ππνρξεψλεηαη λα 

απνζηείιεη πξνο ηνλ νηθείν Iαηξηθφ Σχιινγν 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 Δηθαηνζχλεο, κέζσ ηνπ Π.I.Σ. ν Iαηξηθφο Σχιινγνο ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ν γηαηξφο απηφο. 
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Άρθρο 59. 1.Aξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ Πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ κειψλ ηνπ 

Δ.Σ. είλαη ην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζην νπνίν αλήθε ν 

εγθαινχκελνο γηαηξφο φηαλ ππέπεζε ζην παξάπησκα γηα ην νπνίν εγθαιείηαη. 

2. Σε φζνπο Σπιιφγνπο δελ πθίζηαηαη ή δελ ιεηηνπξγεί Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ή 

πξνθεηκέλνπ γηα Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κειψλ Δ.Σ. ή Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ, 

ην Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. νξίδεη Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην άιινπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα παξαπηψκαηα κειψλ ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. αξκφδην είλαη ην 

A.Π.Σ.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.Σ. (ήδε 

KE.Σ.Y.) απνθαζίδεη κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα. 

Άρθρο 60. 1. Oη δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, γηα ηελ εμαίξεζε δηθαζηψλ, 

ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

2. H αίηεζε πεξί εμαηξέζεσο επηδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

3. Όηαλ δεηείηαη ε εμαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηφζσλ απφ 

ηα κέιε ηνπ, ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νπνίνπ ν αηηψλ δεηά ηελ εμαίξεζε κειψλ, ην 

Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην αλαζηέιιεη ηελ ελέξγεηα ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεηο 

επί ηεο αηηήζεσο. 

4. Σε πεξίπησζε παξαδνρήο ηεο αηηήζεσο, αλ δελ ππνιείπεηαη επαξθήο αξηζκφο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ παξαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζην Πεηζαξρηθφ 

Σπκβνχιην άιινπ Σπιιφγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. 

5. Γηαηξφο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε κειψλ ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ κηα θνξά κφλν θαηά βαζκφ δηθαηνδνζίαο. 

Άρθρο 61. 1. H πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ην νηθείν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

απηεπάγγειηα ή κε έγγξαθε ή πξνθνξηθή αλαθνξά ή αλαθνίλσζε Δεκφζηαο Aξρήο ή 

κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ. 

2. Σε δηάζηεκα 3 κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ απηεπάγγειηε έλαξμε ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δίσμεο ή 4 κελψλ απφ ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν αλαθνξά, ην Πεηζαξρηθφ 

Σπκβνχιην 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 Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. ή 

ηνπ Δηθαζηεξίνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 62. Eάλ ε δηθαζηηθή αξρή αζρνιήζεθε κε πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ γηαηξνχ, ην 

Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην δελ εκπνδίδεηαη λα εμεηάζεη ηελ ίδηα πξάμε, θαη δηθαηνχηαη λα 

αλαζηείιεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ πεηζαξρηθή δίσμε κέρξη ην ηέινο ηεο Πνηληθήο 

Δίθεο. H αζσσηηθή ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ δελ εκπνδίδεη ην 

Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ζηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

Άρθρο 63. 1. Σε θάζε Σχιινγν ζπγθξνηείηαη Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην κε ζθνπφ ηελ 

εθδίθαζε θαη ηελ ηηκσξία ησλ Πεηζαξρηθψλ Παξαπησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ 

Σπιιφγνπ. 

2. Σε πεξίπησζε ειαθξψλ παξαπησκάησλ νη Πξφεδξνη ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ 

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 Σπκβνπιίνπ, είλαη φκσο 



απαξάδεθηε αλ δελ θαηαβιεζεί ζηνλ Σχιινγν ην πξφζηηκν πνπ ηπρφλ επηβιήζεθε θαη 

ηα έμνδα. Oη επηβαιιφκελεο απφ ηνλ Πξφεδξν πνηλέο δελ ζπλεπάγνληαη εθπηψζεηο. 

Άρθρο 64. Ωο 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, 

Δ/ηνο, ηνπ θαλνληζκνχ ηεο δενληνινγίαο ησλ γηαηξψλ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ηνπ Σπιιφγνπ θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη 

λφκηκα. 

2. Δηαγσγή 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. 

Άρθρο 65. Oη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα απφ ην 

Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην 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. 

Άρθρο 7 παρ.β ηοσ (N.2163/93 ΦEK A/125). Tξνπνπνηείηαη ην άξζξν 65 ηνπ 

B.Δ./7-11-1957 (ΦEK A 225) θαζφζνλ αθνξά ζηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηα Πεηζαξρηθά Σπκβνχιηα ησλ ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηνπο γηαηξνχο 

γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη νξίδεηαη σο θαηψηαην πξφζηηκν ην 1/3 ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ ηνπ δηεπζπληή ηνπ E.Σ.Y. απφ 0-3 ρξφληα θαη σο αλψηαην πξφζηηκν ην 

20πιάζην ηνπ κηζζνχ απηνχ.) 

Άρθρο 66. 1.Tν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ θαη άιια 4 

κέιε εάλ ν I.Σ. αξηζκεί κέρξη 100 κέιε, θαη 6 κέιε εάλ ν I.Σ. έρεη πάλσ απφ 100 κέιε 

πνπ εθιέγνληαη φια ζχκθσλα κε ην άξζξν 25. 

O Πξφεδξνο θαη ν Aληηπξφεδξνο ηνπ Π.Σ. 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.Σ. θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

H εθινγή γίλεηαη θαηά ηξηεηία κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δ.Σ. θαη κε αλαγξαθή ησλ εθιεθηέσλ ζε μερσξηζηφ 

ςεθνδέιηην. 

Γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Π.Σ. σο ππνςεθίσλ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Δ.Σ. 

2. Tνλ Πξφεδξν ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θάπνην θψιπκα 

αλαπιεξψλεη ζην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ν Aληηπξφεδξνο. Eάλ έρεη θψιπκα θάπνην 

απφ ηα ινηπά κέιε αλαπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά θαηά ζεηξά εθινγήο ηνπο. 

(Σηελ παξάγξαθν απηή θαη ζηελ παξάγξ. 3 αλαθέξεηαη "Δηθαζηηθφ 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 Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. ζε άιιν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 



5. Kαζήθνληα Γξακκαηέσο ηνπ Π.Σ. εθηειεί ν Γξακκαηέαο ηνπ OIθείνπ Iαηξηθνχ 

Σπιιφγνπ ή αλ απηφο θσιχεηαη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Άρθρο 67. Tν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα, θαη 

απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία. Tεξνχληαη πξαθηηθά ηεο Σπλεδξηάζεσο, ηα 

νπνία παξακέλνπλ κπζηηθά. Σηηο Σπλεδξηάζεηο ηνπ Π.Σ. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο 

ςήθν ν Πξφεδξνο ηνπ I.Σ. 

Άρθρο 68. 1.Σπγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ζηνλ Iαηξηθφ Σχιινγν θάπνηαο θαηαγγειίαο 

θαηά γηαηξνχ ή κε ηελ αλαθάιπςε νπνηνπδήπνηε παξαπηψκαηνο ν Πξφεδξνο ηνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο απηφ ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ., ην νπνίν απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα κέζα ζε 15 εκέξεο αλ ζα 

αζθεζεί Πεηζαξρηθή Δίσμε ή φρη. Σε θαηαθαηηθή πεξίπησζε δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο 

ζην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην γηα ηα πεξαηηέξσ. 

2. Tν ίδην πξάηηεη θαη ην Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. γηα ηηο κελχζεηο πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ 

θαηά κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ ή Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ παξφληνο, θαη ηηο ππνβαιιφκελεο 

εθέζεηο θαηά ην άξζξν 70 θαηά απνθάζεσλ Π.Σ. ηηο νπνίεο δηαβηβάδεη ζην A.Π.Σ.I. 

3. Tν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην 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. 

Άρθρο 69. 1. Πεηζαξρηθή πνηλή δελ επηβάιιεηαη πξηλ απνινγεζεί ή θιεζεί 

εκπξφζεζκα πξνο απνινγία ν γηαηξφο πνπ δηψθεηαη. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Σπκβνπιίνπ, 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 Σπκβνπιίνπ θαη κε πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπ. 

5. H θιήζε γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Eάλ κεηά 

απφ απηφ ην Σπκβνχιην 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 

Σπκβνχιην 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. 

Άρθρο 70. 1.O γηαηξφο πνπ ηηκσξήζεθε, ν I.Σ. 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 Σπκβνπιίνπ. 

2. H έθεζε θαηαηίζεηαη ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. 

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 Σχιινγνο. Tν γξακκάηην θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ Iαηξηθφ θαη Oδνληηαηξηθφ Σχιινγν θαη απνδίδεηαη ζηνλ 

εθθαινχληα ζε πεξίπησζε παξαδνρήο ηεο εθέζεσο. 

Άρθρο 71. 1. Tν Aλψηαην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην 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 Σπκβνχιην 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 

Σπιιφγνπ ν νπνίνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ηελ θνηλνπνηήζεη πξνο ηνλ 

ηηκσξεκέλν γηαηξφ. 

Άρθρο 72. 1. Oη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο εθηεινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ. 

2. H επίπιεμε αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ γηαηξφ πνπ ηηκσξήζεθε απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Σπιιφγνπ. 

3. Tν Aλψηαην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ, νη νπνίεο επηβάιινπλ πξνζσξηλή παχζε αζθήζεσο επαγγέικαηνο, 

φηαλ γίλνπλ ηειεζίδηθεο , ζην Δειηίν ηνπ Π.I.Σ. θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία εθδίδεηαη ζηελ Πξσηεχνπζα θαη ε άιιε ζηελ έδξα 

ηνπ Σπιιφγνπ 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. 

Άρθρο 73. 1. Σπληζηάηαη Aλψηαην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην ησλ γηαηξψλ (A.Π.Σ.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.Σ.I. είλαη πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ θαη απφ 

ηέζζεξα κέιε. O Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ A.Π.Σ.I. εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. H εθινγή ηνπ A.Π.Σ.I. γίλεηαη απφ ηα κέιε ηεο γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη 

θαηά ηνλ ηξφπν πνπ εθιέγνληαη ηα Πεηζαξρηθά Σπκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. O 

Πξφεδξνο θαη ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ A.Π.Σ.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.Σ.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 

Σπλέιεπζε καδί κε ηα ηαθηηθά, θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο. 

4. Xξέε Γξακκαηέα ηνπ A.Π.Σ.I. εθηειεί ν Γξακκαηέαο ηνπ Π.I.Σ. 

5. Aλ θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Aληηπξφεδξνο αληηκεησπίδνπλ θάπνην θψιπκα 

πξνεδξεχεη ην δηθαζηηθφ κέινο, ελψ ν Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεηαη απφ ην λεφηεξν 

κέινο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.I.Σ. 

6. Tν A.Π.Σ.I. ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα ησλ κειψλ ηνπ θαη απνθαζίδεη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία. Σηηο Σπλεδξηάζεηο ηνπ A.Π.Σ.I. κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ρσξίο 

ςήθν ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. 

7. H ζεηεία ηνπ A.Π.Σ.I. είλαη ηξηεηήο. Tα κέιε ησλ Π.Σ. θαζψο θαη ηνπ A.Π.Σ.I. 

είλαη επαλεθιέμηκα. 

8. H απνδεκίσζε ηνπ Δηθαζηηθνχ κέινπο ηνπ A.Π.Σ.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.Σ.I. δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηελ ακνηβή πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην Δηθαζηηθφ, θαηά ζπλεδξίαζε απφ ην Δ.Σ. 

ηνπ Π.I.Σ. θαη θαηαβάιιεηαη απφ ην Tακείν ηνπ Π.I.Σ. 

(Σηηο παξ. 3,5 θαη 8 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 73 αλαθέξεηαη σο κέινο Eθέηεο ή 

Δηθαζηηθφ Mέινο, πνπ φκσο δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 

θαη επνκέλσο ζηεξείηαη ζεκαζίαο). 

Άρθρο 74. Oη Πξφεδξνη ησλ θαηά ηφπνπο Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ 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. 

Άρθρο 75. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έρνπλ ηζρχ θαη επί φζσλ αζθνχλ ην 

Oδνληηαηξηθφ Eπάγγεικα ζηελ Eιιάδα θαη επί ησλ Oδνληηαηξηθψλ Σπιιφγσλ H 

ηζρχο ηνπ παξφληνο Δ/ηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο 

Kπβεξλήζεσο.  

N.Δ. 4111/ 1960 (ΦEK A/163). "Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί 

Yγεηνλνκηθψλ Σπιιφγσλ, Iαηξηθψλ θαη Παξαταηξηθψλ Eπαγγεικάησλ, Aζθαιίζεσο 

Yγεηνλνκηθψλ, Φαξκάθσλ θαη ησλ πεξί Iαηξηθήο γεληθά Aληηιήςεσο θαη Δεκνζίαο 

Yγείαο δηαηάμεσλ". 
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Kεθάλαιο A' 

Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι 

Άρθρο 1. 1. Kάζε Iαηξηθφο ή Oδνληηαηξηθφο Σχιινγνο έρεη ηελ επσλπκία ηνπ 

Yγεηνλνκηθνχ Kέληξνπ θαη ζηε ζθξαγίδα ηνπ παξίζηαηαη θχθινο κε ηελ επσλπκία 

ηνπ, θαη ζηε κέζε ην εζλφζεκν. Eάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη Σχιινγνη, ζην Nφκν, ν 

Iαηξηθφο ή Oδνληηαηξηθφο Σχιινγνο παίξλεη ηελ νλνκαζία ηεο πφιε φπνπ βξίζθεηαη ε 

έδξα ηνπ Σπιιφγνπ. 

2. Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ απφ 11/10-7-11-57 B. Δ/ηνο " πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ 

πεξί Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ δηαηάμεσλ" φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα , πξνζηίζεηαη ε εμήο 
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θξάζε " θαη βεβαίσζε ηνπ T.Σ.A.Y. φηη έρεη θαηαβιεζεί ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ 

ζε απηφ". 

3. Oη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ ησλ ηνπηθψλ Iαηξηθψλ θαη 

Oδνληηαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ Παλειιελίσλ Σπιιφγσλ 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 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

H παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ B.Δ. 11.10.57 " πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη 

θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ A.N. 1565/1939" θαηαξγείηαη. 

4. Oη αξραηξεζίεο ησλ Παλειιελίσλ, Iαηξηθνχ θαη Oδνληηαηξηθνχ, Σπιιφγσλ 

επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Πξνλνίαο. 

5. (Kαηαξγήζεθε άξζξν 4, N. 1425/84). 

6. (Aληηθαζηζηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ B.Δ. 7.11.57, φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 20 N.Δ. 3895/58). 

Άρθρο 2. 1. Σε 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 Σχιινγνο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ λα παξαπέκπεη κέιε ηνπ κέιε Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή Πεηζαξρηθψλ 

Σπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθψλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ γηα εθδίθαζε ησλ παξαπησκάησλ ηνπο 

ζε Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην άιινπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά 

απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ: ν γηαηξφο πνπ ηηκσξήζεθε ή θαη ην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ζε πεξίπησζε κε νκφθσλεο 

απαιιαθηηθήο απνθάζεσο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ελψπηνλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ, 

ελψ εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ απφ 11-10-1957 Δ/ηνο. 

Tα παξαπάλσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνλ Π.Oδνλη. Σχιινγν. 

3. Oη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ εθηεινχληαη σο πξνο ηα 

επηβαιιφκελα πξφζηηκα θαη ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

εθηειέζεσο ηεο Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπιιφγνπ, 

ζηνλ νπνίν εδξεχεη ην Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν Eηξελνδίθεο 

ηεο έδξαο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ 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 Σπιιφγνπ αηειψο. Tα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Παλειιήληνπο 

Iαηξηθνχο ή Oδνληηαηξηθνχο Σπιιφγνπο. 

4. Oη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί Σχιινγνη 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 

Δηθνλνκίαο, εθηφο αλ απηνί αληηηίζεληαη ξεηά ζε ηέηνηα δηθαζηηθή ελέξγεηα ησλ 

Σπιιφγσλ ηνπο. Eπίζεο νη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί Σχιινγνη θαη Παλειιήληνη 

Σχιινγνη ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη δηθαηνχληαη λα παξεκβαίλνπλ 



ζε θάζε δίθε ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Δηθαζηεξίνπ 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 Δηνηθεηηθήο Oξγάλσζεο, έληαμεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ Iαηξηθψλ, Oδνληηαηξηθψλ, Φαξκαθεπηηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ 

Παλειιελίσλ Σπιιφγσλ θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ή ηελ 

θαηάξγεζε λέσλ ζέζεσλ ζα ξπζκηζηνχλ κε B. Δ/γκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Yπνπξγψλ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ, Πξνεδξίαο ηεο Kπβεξλήζεσο θαη Oηθνλνκηθψλ, 

κεηά απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ ή Oδνληηαηξηθνχ 

ή Φαξκαθεπηηθνχ Σπιιφγνπ θαζψο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ αληίζηνηρνπ Παλειιελίνπ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 3. Γηα θάζε αίηεζε πξνο ηελ Eπηηξνπή ηνπ Nνκ. 2049/52 απαηηείηαη θαηαβνιή 

παξαβφινπ δξαρκψλ 500 ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ ή Oδνληηαηξηθφ Σχιινγν γηα ηελ 

έθδνζε ζρεηηθνχ γξακκαηίνπ. 

Aπφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη Iαηξηθνί θαη Oδνληηαηξηθνί Σχιινγνη. 

(Tα άξζξα απφ 4 κέρξη θαη 32 δελ παξαηίζεληαη, γηαηί είλαη εθηφο αληηθεηκέλνπ). 

Άρθρο 33. Σην άξζξν 22 ηνπ B.Δ.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.Δ. 3895/58 πξνζηίζεηαη ε θξάζε "δεθαπέληε 

εκέξεο πξηλ ηηο αξραηξεζίεο". 

H εθινγή ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ελεξγείηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε φπσο 

θαζφξηδε ην άξζξν 71 ηνπ A.N. 1565/1939. 

H εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ελεξγείηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξ. 62 ηνπ A.N. 1565/1939. 

Άρθρο 34. (Aλαθέξεηαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ βνπιεπηψλ). 

Άρθρο 35. H ηζρχο ηνπ παξφληνο N.Δ. αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. 

 


