
                  Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος 

 

N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί 

Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. 

Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο (Π.I.Σ.) απνηειεί ην θεληξηθφ 

ζπληνληζηηθφ φξγαλν θαη ηελ επνπηεχνπζα νξγάλσζε φισλ ησλ γηαηξψλ θαη ηαηξηθψλ 

Σπιιφγσλ ηεο ρψξαο, θαη είλαη λνκηθφ πξφζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ 

Aζήλα. 

2. O Π.I.Σ. έρεη ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε γεληθήο θχζεσο δεηεκάησλ Όπσο ηδίσο: 

α) Nα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ 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.Δ/ησλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, 

ζρεηηθψλ κε ηε δεκφζηα πγηεηλή ή ην ηαηξηθφ επάγγεικα, εθφζνλ δεηεζεί ε γλψκε ηνπ 

απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Υπνπξγφ Υγείαο). 

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 Σπλέδξηα 

ζη) Nα εθδίδεη πεξηνδηθφ δειηίν κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Iαηξηθνχο 

Σπιιφγνπο. 

δ) Nα εθπξνζσπεί ηνπο γηαηξνχο ηεο Xψξαο ζηνλ Παγθφζκην Iαηξηθφ Σχιινγν. 

3. Tα Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 2. 1. Όξγαλα ηνπ Π.I.Σ. είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιηφ ηνπ. 

2. H ζθξαγίδα ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ ηξεηο επάιιεινπο θαη νκφθεληξνπο 

θχθινπο, ν εμσηεξηθφο ησλ νπνίσλ έρεη δηάκεηξν 0,04 ηνπ κέηξνπ. Σην εζσηεξηθφ 

ηνπο ππάξρεη ην Έκβιεκα ηεο Eιιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ελψ γχξσ απφ απηφ 

αλαγξάθνληαη θπθιηθά ζην επάλσ κέξνο νη ιέμεηο "Yπνπξγείν Kνηλσληθψλ 

Yπεξεζηψλ", ζην θάησ κέξνο νη ιέμεηο " Παλειιήληνο Iαηξηθφο Σχιινγνο" θαη ζηνλ 

εμσηεξηθφ θχθιν νη ιέμεηο "Eιιεληθή Δεκνθξαηία". 

3. O Π.I.Σ. 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.Σ. ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Δηθαζηηθήο ή Δηνηθεηηθήο 

Aξρήο. 

Άρθρο 3. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο πνπ 

εθιέγνληαη απφ ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κειψλ ηνπο θαηά ηελ αθφινπζε αλαινγία: 
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α) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ, κέρξη 50 κέιε εθιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν. 

β) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 51-200 κέιε εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο. 

γ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 201-500 κέιε εθιέγνπλ ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο. 

δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 501-1000 κέιε εθιέγνπλ έμη εθπξνζψπνπο. 

ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 1001-2000 κέιε εθιέγνπλ δέθα εθπξνζψπνπο. 

ζη) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 2001-3000 κέιε εθιέγνπλ δψδεθα εθπξνζψπνπο. 

δ) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 3001-5000 κέιε εθιέγνπλ δεθαπέληε εθπξνζψπνπο. 

ε) Σχιινγνη πνπ αξηζκνχλ 5001-10.000 κέιε εθιέγνπλ είθνζη εθπξνζψπνπο. 

ζ) Σχιινγνη 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). 

Σπκκεηνρή πξνέδξσλ ηνπ I.Σ. ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Π.I.Σ. 

Άρθρο 120 (Ν. 2071/92). Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ N. 727/1977 "Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηεο Πεξί Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη 

Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θείκελεο λνκνζεζίαο" (ΦEK A' 308) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί 

κε ην άξζξν πέκπην ηνπ N. 1425/1984 "Kχξσζε Σχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε 

επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦEK A' 30), πξνζηίζεηαη εδάθην, 

ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

"Σηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζπκκεηέρνπλ επίζεο 

θαη νη πξφεδξνη φισλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο 

ηνπο, κεηά ςήθνπ". 

Άρθρο 4. H Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλάγεηαη 

ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη ηδίσο εθιέγεη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζψο θαη 

ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ, ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, θαη εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Π.I.Σ. 

θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο, ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γεληθά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. 

Άρθρο 5. 1. H Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη ηα κηζά ζπλ 

έλα απφ ηα κέιε ηεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Γεληθή Σπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ 

επφκελε κέξα, νπφηε ζεσξείηαη φηη ηειεί ζε απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα 

παξφληα κέιε ηεο. 

2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά θάζε έηνο, θαη εθηάθησο 

εθφζνλ θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ή αλ απηφ δεηείηαη απφ 

ην έλα ηξίην ησλ κειψλ ηεο κε έγγξαθε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Δηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην θαη ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. 

3. Tε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απνθαζίδεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Tα 

κέιε πξνζθαινχληαη απφ ηνλ Πpφεδξν ηνπ Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, κε 

αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ή κε πξνζθιήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο Iαηξηθνχο 

Σπιιφγνπο θαη απνζηέιινληαη πξηλ 15 κέξεο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε. Σηηο 

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 Σπλέιεπζεο, ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη κπνξεί λα 
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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. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά ηα νπνία 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα. 

7. Tσλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. Aλ ν Πξφεδξνο δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ηνλ 

αλαπιεξψλεη ν Aληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν B' Aληηπξφεδξνο. 

Άρθρο 6. H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη αλά ηξηεηία ζπγρξφλσο κε ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ 

θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ. Eπηηξέπεηαη ην ίδην πξφζσπν λα εθιεγεί ζαλ κέινο 

ηνπ Δηνηθεηηθνχ ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη σο 

εθπξφζσπνο ηνπο ζηε γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. Όζνη επηζπκνχλ λα 

αλαθεξπρζνχλ γηα ηηο ζέζεηο εθπξνζψπσλ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Iαηξηθφ 

Σχιινγν ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. Oη ππνςήθηνη εθπξφζσπνη πξέπεη λα έρνπλ γξαθεί 

κέιε ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πξηλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν θαη λα έρνπλ 

εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Σχιινγν. 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 Δηνηθεηηθψλ 

Σπκβνπιίσλ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 

H εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Π.I.Σ. γίλεηαη κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία κε ςεθνδέιηηα κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ 

Σπιιφγσλ. 

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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Iαηξηθνχ 

Σπιιφγνπ, φηαλ θαινχληαη γηα ελεκέξσζή ηνπο. 

Άρθρο 7. 1. Σε Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ή ε 

εθινγή ησλ κειψλ ησλ Δηνηθεηηθψλ θαη Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ, θαζψο θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, γίλεηαη θαηά ηκήκαηα. Σε 

θάζε ηκήκα ςεθίδνπλ κέρξη 500 γηαηξνί. 

H εθινγή ζηα ηκήκαηα απηά δηεμάγεηαη γηα δχν ζπλερείο εκέξεο. Mε κέξηκλα ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο. 

2. Σαλ εθινγηθά ηκήκαηα κπνξνχλ λα νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, 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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν θαη κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηηο εθινγέο. 

Σε θάζε ηκήκα ζπγθξνηείηαη ηδηαίηεξε εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

3. Σηνπο Iαηξηθνχο Σπιιφγνπο, ζηνπο νπνίνπο ε εθινγή δηεμάγεηαη θαηά ηκήκαηα, 



ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο), 

Kεληξηθή Eθνξεπηηθή Eπηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα Δηθαζηηθφ Λεηηνπξγφ, σο 

Πξφεδξν, έλαλ ππάιιειν ηεο νηθείαο Nνκαξρίαο 5νπ βαζκνχ θαη ηξία κέιε ηνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

Tα κέιε ησλ Eθνξεπηηθψλ Eπηηξνπψλ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνχο αλαπιεξσκαηηθνχο 

απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σπιιφγνπ 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. 

Άρθρο 8. 1. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Π.I.Σ. απαξηίδεηαη απφ 15 κέιε πνπ 

εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απφ ηα κέιε ηεο, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ 

Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 

2. H Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Π.I.Σ. κε ζθνπφ ηελ 

εθινγή Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηθχξσζε απφ ηνπο 

νηθείνπο Nνκάξρεο ησλ αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ 

Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ηελ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο γηα ηνλ Παλειιήλην 

Iαηξηθφ Σχιινγν. 

3. Oη πξνζθιήζεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ (A.Π.Σ.I.) 

απνζηέιινληαη 15εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε 

ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

Άρθρο 9. 1. Όζα απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ ζην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, 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.Σ. 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. Σε πεξίπησζε ηζνζηαπξίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ 

Eθνξεπηηθή επηηξνπή. 

9. H ψξα ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ε νπνία γλσζηνπνηείηαη θαηάιιεια. 



Άρθρο 10. 1. H εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ 

Σπιιφγνπ θαη ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ ελεξγείηαη απφ ηξηκειή 

εθνξεπηηθή επηηξνπή, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ κε θιήξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο 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. 

Άρθρο 11. Mέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν 

εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπνην απφ απηά έιαβε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ην αξραηφηεξν βάζεη ηνπ ρξφλνπ 

εγγξαθήο ζην Mεηξψν ηνπ Σπιιφγνπ, 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. 

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επηηεπρζεί απφιπηε πιεηνςεθία ε εθινγή 

επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ πνπ πιεηνςήθηζαλ γηα θάζε ζέζε. 

Άρθρο 12. 1. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. 

2. O Πξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα ζπγθαιέζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε 8 

εκέξεο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ 5 ηνπιάρηζηνλ κέιε. 

3. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ παξίζηαληαη έμη ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα κέιε ηνπ, θαη ιακβάλεη απνθάζεηο, κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Σε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, πνπ ππνγξάθνληαη απφ φινπο φζνπο παξίζηαληαη. 

4. Tν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δηνηθεί ην Π.I.Σ. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφ απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

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 Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ. 

O Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Yπεξεζηψλ ηνπ Π.I.Σ. θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

Γηα ηα θαζήθνληα ηνπ ηακία ηζρχνπλ αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ Tακία 

ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ. 

Άρθρο 13. 1. O Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο θαη Πξφεδξνο 

θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

2. Eθφζνλ ν Πξφεδξνο ηνπ Π.I.Σ. είλαη θαη πξφεδξνο θάπνηνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, 

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 Σπιιφγνπ. 

Άρθρο 14. 1. Tα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Π.I.Σ., ηα νπνία δελ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο ηέσο Δηνηθήζεσο Πξσηεπνχζεο 

δηθαηνχληαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο. 



Tα αληίζηνηρα πνζά νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ 

(Yπνπξγφ Yγείαο) θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν. 

2. Mε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, πνπ 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ (Yπνπξγφ Yγείαο) κπνξεί λα 

παξέρεηαη απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε θαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαζψο θαη ζηα κέιε ηνπ Aλσηάηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. Aπηή θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Π.I.Σ. 

(Tν άξζξν 15 πεξί θπβεξλεηηθνχ Eπηηξφπνπ θαηαξγήζεθε) 

Άρθρο 16. 1. H άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ 

Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηνλ 

Π.I.Σ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα κέιε ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ε 

αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηεο ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000-10.000 δξαρκψλ. 

Tελ πνηλή απηή επηβάιιεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ νηθείνπ Σπιιφγνπ, 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 Σπιιφγσλ ή ησλ λνκίκσλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Γεληθή 

Σπλέιεπζε, γηα ηελ αλάδεημε Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ. 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 Σπκβνχιην, 

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 

Σπλέιεπζε. 

4. Tα πξφζηηκα ησλ πνηλψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ 

νηθείν Σχιινγν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 

5. Mε Yπνπξγηθή απφθαζε, κεηά απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Π.I.Σ., 

κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Άρθρο 17. (Kαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2, άξζξ. 5 N.1425/1984 ΦEK/A/30) 

Άρθρο 18. H ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ εηζθνξψλ ησλ 

Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ πξνο ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθφ Σχιινγν, πέξαλ ηνπ έηνπο, ζπληζηά 

γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Tακία πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ην νπνίν δηθάδεηαη απφ ην 

A.Π.Σ.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 Σχιινγν 

Άρθρο 19. 1. Γηα ηελ αλάδεημε αηξεηήο δηνηθήζεσο ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ 

Σπιιφγνπ 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 Σπιιφγνπο πνπ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 κέιε, εθπξφζσπνί ηνπο 



ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, 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 Σπλέιεπζε ηνπ Παλειιήληνπ 

Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Aλσηάηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ. 

3. H ζεηεία ησλ εθπξνζψπσλ, ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ 

Παλειιελίνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ, ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη 

ησλ κειψλ ηνπ Aλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ γηαηξψλ πνπ ζα εθιεγνχλ 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα δηαξθέζεη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Δηνηθεηηθψλ 

Σπκβνπιίσλ ησλ Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, ηα νπνία ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πξψηεο 

αξραηξεζίεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

Άρθρο 20. 1. Kαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 53 ηνπ απφ 7-11-

5B.Δ/ηνο "πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ "πεξί 

ηαηξηθψλ Σπιιφγσλ θαη ησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ δηαηάμεσλ ηνπ A.N.1563/39". 

 


