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

"Σχετικά με την τροποποίηςη και κωδικοποίηςη των διατάξεων περί 
Iατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 
1565/1939". 
 

Ζχοντασ υπόψθ τθ διάταξθ του άρκρου 11 του υπ' αρικ. 1843/51 A.N. που 
κυρϊκθκε από τον Nόμο 2049/52, τθν γνωμάτευςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου που υποβλικθκε με τθν υπ' αρικμ. 11024/18-3-57 
αναφορά του, κακϊσ και τθν υπ' αρικμ. 531/57 γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου 
Eπικρατείασ. 

 
Mε πρόταςθ του Yφυπουργοφ Kοινωνικισ Πρόνοιασ, αποφαςίςαμε και 
διατάςςουμε: 

Θζματα οργάνωςησ και λειτουργίασ 

Άρθρο 1. Oι διατάξεισ των άρκρων 48 και επόμενα μζχρι και το άρκρο 109 του A.N. 
1565/39 "Περί Kϊδικοσ αςκιςεωσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ" ςχετικά με τουσ 
ιατρικοφσ Συλλόγουσ και τα πεικαρχικά Συμβοφλια τροποποιοφνται, 
ςυμπλθρϊνονται και κωδικοποιοφνται ενϊ θ αρίκμθςι τουσ μεταβάλλεται ωσ εξισ: 

Άρθρο 2. 1) Oι γιατροί ςτθν περιφζρεια κάκε Yγειονομικοφ Kζντρου, οι οποίοι 
αςκοφν νόμιμα το επάγγελμα τουσ αποτελοφν ιατρικό ςφλλογο. 
2) Oι ιατρικοί ςφλλογοι είναι Nομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και εδρεφουν 
ςτθν ζδρα του Yγειονομικοφ Kζντρου. 
3) Kάκε ιατρικόσ ςφλλογοσ λαμβάνει τθν επωνυμία τθσ πόλεωσ όπου ζχει τθν ζδρα 
του το Yγειονομικό Kζντρο. Περιςςότεροι ςφλλογοι που βρίςκονται ςτον ίδιο Nομό 
παίρνουν το όνομά τουσ από τθν πόλθ όπου ζχει τθν ζδρα του ο Σφλλογοσ. Στθ 
ςφραγίδα των Iατρικϊν Συλλόγων εμφανίηεται κφκλοσ με τθν επωνυμία κακενόσ, 
και ςτθ μζςθ το εκνόςθμο. 
4) Tο Δ.Σ. του I.Σ. μπορεί να ορίςει αντιπροςωπείεσ του κατά τμιματα, των οποίων 
τθν περιφζρεια, τθ λειτουργία κακϊσ και το ζργο κακορίηει με απόφαςθ του, που 
εγκρίνεται από τον Π.I.Σ. και κυρϊνεται από τον Yπουργό Kοινωνικισ Πρόνοιασ. Oι 
αποφάςεισ αυτζσ δθμοςιεφονται ςτθν Eφθμερίδα τθσ Kυβερνιςεωσ. 
5) Oι ιατρικοί Σφλλογοι που βρίςκονται εκτόσ τθσ ζδρασ του Yγειονομικοφ Kζντρου 
διαλφονται, ενϊ θ περιουςία, τα μθτρϊα και τα αρχεία τουσ περιζρχονται ςτον I.Σ. 
τθσ ζδρασ του οικείου υγειονομικοφ Kζντρου, εκτόσ από τουσ Iατρικοφσ Συλλόγουσ, 
των οποίων ο αρικμόσ των μελϊν δεν είναι κατϊτεροσ των τριάντα μελϊν. Tα μζλθ 
των διαλυμζνων ιατρικϊν ςυλλόγων κεωροφνται μζλθ των Iατρικϊν Συλλόγων τθσ 
περιφζρειασ του οικείου Yγειονομικοφ Kζντρου. 6) Mε διάταγμα μποροφν να 
ςυςτακοφν και άλλοι Iατρικοί Σφλλογοι των οποίων θ ζδρα και θ προςωνυμία όπωσ 
και κάκε άλλθ λεπτομζρεια κακορίηονται με το ίδιο Διάταγμα. Eπίςθσ με διάταγμα 
είναι δυνατόν να υπαχκεί περιφζρεια κάποιου Συλλόγου ςε άλλο Σφλλογο, εφόςον 
οι ςυγκοινωνιακζσ ςυνκικεσ ι άλλοι λόγοι το δικαιολογοφν. 



Άρθρο 3. 1) Mζλθ του I.Σ. είναι υποχρεωτικά όςοι γιατροί ζχουν τθν επαγγελματικι 
τουσ εγκατάςταςθ ςτθν περιφζρεια αυτοφ και αςκοφν με οποιονδιποτε τρόπο το 
ιατρικό επάγγελμα κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του A.N. 1565/39. 
2) Mόνιμοι πολιτικοί και ςτρατιωτικοί υπάλλθλοι γιατροί τθσ Kρατικισ Διοικιςεωσ 
ςτουσ οποίουσ απαγορεφεται από το Nόμο θ ιδιωτικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ, 
μποροφν να είναι μζλθ του οικείου Iατρικοφ Συλλόγου, δεν μποροφν όμωσ να 
εκλζγονται μζλθ τθσ Διοικιςεωσ ι των Πεικαρχικϊν Συμβουλίων. 
3) Kανείσ γιατρόσ δεν μπορεί να είναι ςυγχρόνωσ μζλοσ δφο Iατρικϊν Συλλόγων. 
(Aκολουκεί το άρκρο 145 του N.2071/92ΦEK A/123, που ςυμπλθρϊνει το ανωτζρω 
άρκρο 3). 

Άρθρο 145 (Ν. 2071/92). Γιατροί που αςκοφν το ιατρικό επάγγελμα ςτθν περιοχι 
ιατρικοφ ςυλλόγου με οποιαδιποτε μορφι και ςχζςθ εργαςίασ ι κατζχουν κζςθ 
που απαιτείται πτυχίο ιατρικισ, είναι υποχρεωμζνοι μζςα ςε ζνα μινα από τθν 
εγκατάςταςι τουσ να εγγραφοφν ςτα μθτρϊα του οικείου μόνο ιατρικοφ ςυλλόγου. 
H μθ ςυμμόρφωςι τουσ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα και διϊκεται ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Άρθρο 5 (Ν. 2430/96). Οι γιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 
εγγράφονται υποχρεωτικά ςτον ιατρικό ι Οδοντιατρικό Σφλλογο που εδρεφει ςτον 
τόπο άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ και ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και 
εκλζγεςκαι ςτα διοικθτικά και πεικαρχικά όργανα αυτϊν κακϊσ επίςθσ και ςτα 
διοικθτικά και πεικαρχικά όργανα του Πανελλινιου Ιατρικοφ Συλλόγου και τθσ 
Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ. 
2. Η διάταξθ αυτι ιςχφει αναδρομικά από 1θσ Ιανουαρίου 1996. 

Άρθρο 4. Aλλοδαποί που δικαιοφνται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, να αςκοφν τθν 
ιατρικι ςτθν Eλλάδα, αποτελοφν υποχρεωτικά μζλθ των οικείων Iατρικϊν Συλλόγων 
και ζχουν τισ ίδιεσ με τα λοιπά μζλθ υποχρεϊςεισ, δεν ζχουν όμωσ το δικαίωμα οφτε 
του εκλζγειν, οφτε του εκλζγεςκαι. Tο δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ζχουν 
οι ομογενείσ, μζλθ των Iατρικϊν Συλλόγων. 

Άρθρο 5. 1) O ιατρικόσ Σφλλογοσ τθρεί μθτρϊο των μελϊν του, ακριβζσ αντίγραφο 
του οποίου υποχρεϊνεται να υποβάλλει ςτο Yγειονομικό Kζντρο και τον Π.I.Σ., ενϊ 
επίςθσ υποχρεϊνεται να γνωςτοποιιςει αμζςωσ τισ επερχόμενεσ εκάςτοτε 
μεταβολζσ. H μθ εμπρόκεςμθ υποβολι του μθτρϊου το οποίο ζχει ςφμφωνα με τθν 
επόμενθ παράγραφο αναςυνταχκεί και αμζςωσ των επερχομζνων μεταβολϊν, 
κεωρείται πεικαρχικό παράπτωμα του προζδρου και του Γραμματζα του Iατρικοφ 
Συλλόγου και τιμωρείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
2) Oι I.Σ. είναι υποχρεωμζνοι μζςα ςε ζνα εξάμθνο από τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ, να αναςυντάξουν το μθτρϊο τουσ και να υποβάλουν αντίγραφο του νζου 
μθτρϊου ςτον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kζντρο ςτο οποίο υπάγονται όλοι οι κατά το 
άρκρο 3 του παρόντοσ γιατροί. 
3) Στο μθτρϊο του Iατρικοφ Συλλόγου εγγράφεται ο γιατρόσ εφόςον υποβάλλει τθν 
αίτθςι εγγραφισ του μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία δφο μθνϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ αδείασ του ςφμφωνα με το άρκρο 2 του A.N. 1565/39.Πριν από τθν 
εγγραφι ςτον οικείο Iατρικό Σφλλογο απαγορεφεται θ άςκθςθ από τον γιατρό του 
επαγγζλματοσ αυτοφ. 



Άρθρο 6. H αίτθςθ εγγραφισ, ςτθν οποία απαραίτθτα αναγράφεται θ διεφκυνςθ 
τθσ επαγγελματικισ εγκαταςτάςεωσ του γιατροφ, πρζπει να ςυνοδεφεται από 
επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου θμεδαπισ ι αλλοδαπισ Iατρικισ Σχολισ και από 
άδεια αςκιςεωσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτθν Eλλάδα, κακϊσ και από 
υπεφκυνθ διλωςι ότι δεν υπάγεται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ των άρκρων 5, 
6, και 7 του A.N. 1565/39 και βεβαίωςθ του TΣAY ότι ζχει καταβλθκεί το δικαίωμα 
εγγραφισ του ςε αυτό. 

Άρθρο 7. 1) O γιατρόσ που ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο του Iατρικοφ Συλλόγου 
υποχρεϊνεται κάκε ζτοσ και μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου , να υποβάλει ςτο 
Σφλλογο του οποίου είναι μζλοσ διλωςθ θ οποία να περιζχει τα εξισ ςτοιχεία: α) το 
όνομα, επϊνυμο, όνομα πατζρα, όνομα μθτζρασ, τόπο γεννιςεωσ, ικαγζνεια, 
διεφκυνςθ κατοικίασ και ιατρείου, και τθν ιατρικι ειδικότθτα τθν οποία αςκεί 
νόμιμα. 
β) βεβαίωςθ ότι αςκεί πράγματι το λειτοφργθμα του γιατροφ και διατθρεί ιατρείο ι 
Kλινικι, δικό του ι από κοινοφ με άλλον γιατρό, του οποίου πρζπει να αναφζρει το 
ονοματεπϊνυμο, κακϊσ και αν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο με πάγια αντιμιςκία ι κατ' αποκοπι ι με επιςκζψεισ, και υποχρεϊνεται 
να δθλϊνει το ονοματεπϊνυμο ι τθν επωνυμία του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, 
τθ διεφκυνςθ αυτοφ και το ποςό τθσ αντιμιςκίασ ι τθσ αμοιβισ κατ' επίςκεψθ 
κακϊσ επίςθσ εάν λαμβάνει κάποια ςφνταξθ και το ποςό τθσ. 
γ) (H παρ. αυτι λείπει ςτο κείμενο του Φ.E.K.). 
δ) Bεβαίωςθ ότι ο δθλϊν δεν υπάγεται ςε κάποιο από τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 
5,6,7 του A.N.1565/39 ι ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ κωλφματα και αςυμβίβαςτα. 
2) H διλωςθ είναι απαράδεκτθ εφόςον δεν ςυνοδεφεται από απλό αντίγραφο τθσ 
αποδείξεωσ περί καταβολισ τθσ οφειλόμενθσ ςτον ιατρικό ςφλλογο πρϊτθσ δόςθσ 
τθσ ετιςιασ ειςφοράσ. 
3) Tο Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Iατρικοφ Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι του τουσ γιατροφσ, οι οποίοι παρά τισ επανειλθμμζνεσ 
υπομνιςεισ/ειδοποιιςεισ του Συλλόγου δεν υπζβαλλαν τθν διλωςι τουσ ςφμφωνα 
με το νόμο. 

Άρθρο 8. H διλωςθ του προθγοφμενου άρκρου επιςυνάπτεται ςτο κατά το άρκρο 5 
του παρόντοσ μθτρϊο του Συλλόγου και κατατίκεται ςτον τθροφμενο φάκελο για 
κάκε γιατρό μζλοσ του Συλλόγου. 

Άρθρο 9. 1) Σε όποιον υποβάλλει εμπρόκεςμα πλιρθ διλωςθ, χορθγείται δελτίο 
ταυτότθτασ γιατροφ, που ιςχφει μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του επομζνου ζτουσ , 
κακϊσ και κάκε άλλο ζγγραφο που μπορεί να τον εξυπθρετεί κατά τθν άςκθςθ του 
λειτουργιματοσ. Tο Δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματζα του 
ςυλλόγου και τον κάτοχο και ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του Συλλόγου. H ιςχφσ 
του ανανεϊνεται κάκε χρόνο. 
2) Σε περίπτωςθ απϊλειασ του Δελτίου το Δ.Σ. του οικείου Iατρικοφ Συλλόγου 
μπορεί να επιτρζψει τθ χοριγθςθ νζου δελτίου που ιςχφει μζχρι το τζλοσ 
Φεβρουαρίου του ζτουσ που εκδόκθκε. 
3) H μθ εμπρόκεςμθ υποβολι δθλϊςεωσ που να πλθρεί όλουσ του όρουσ του 
άρκρου 7 κακϊσ και θ υποβολι ανειλικρινοφσ δθλϊςεωσ αποτελεί πεικαρχικό 
παράπτωμα που τιμωρείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 



Άρθρο 10. Tο Δ.Σ. κάκε Συλλόγου υποχρεϊνεται να διαγράψει τουσ γιατροφσ οι 
οποίοι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ παραιτοφνται , μετατίκενται ι αλλάηουν 
κατοικία, πεκαίνουν, λαμβάνουν ςφνταξθ γιρατοσ ι πρόςκαιρθσ ανικανότθτασ από 
το TΣAY, όπωσ και αυτοφσ ςτουσ οποίουσ ζχει τελεςίδικα επιβλθκεί θ ποινι τθσ 
οριςτικισ παφςθσ και όςουσ με οποιονδιποτε τρόπο ζχουν αποβάλει τθν ιδιότθτα 
του γιατροφ, ενϊ προκαλεί ταυτόχρονα, εφόςον ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, και 
τθν πράξθ του Yπουργοφ Kοινωνικισ Προνοίασ για τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ. Oι 
ειςαγγελείσ των Δικαςτθρίων και οι Λθξίαρχοι, όπωσ και το TΣAY υποχρεϊνονται να 
ςτείλουν το ςυντομότερο δυνατό ςτον οικείο Σφλλογο αντίγραφα των 
καταδικαςτικϊν αποφάςεων κατά των γιατρϊν, των λθξιαρχικϊν τουσ πράξεων, 
κακϊσ και τθσ ςυνταξιοδοτιςεϊσ τουσ ολικισ ι μερικισ. 
2) Όςοι απομακρφνονται από τθν περιφζρεια του I.Σ., του οποίου είναι μζλθ 
περιςςότερο από ζνα τρίμθνο οφείλουν να το δθλϊςουν εγγράφωσ, 
γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και το χρόνο απουςίασ, τον τόπο και τθ νζα διεφκυνςι 
τουσ. 
Όςοι απουςιάηουν περιςςότερο από ζνα χρόνο από τθ γνωςτι ςτον I.Σ. 
επαγγελματικι εγκατάςταςι τουσ, χωρίσ να το γνωςτοποιιςουν ςτον οικείο I.Σ. ι 
χωρίσ να ζχουν ανανεϊςει τθν ιςχφ του δελτίου ταυτότθτασ κεωρείται ότι ζχουν 
διαγραφεί από τα μθτρϊα του Συλλόγου. 

Άρθρο 11. 1. Σκοπόσ των I.Σ. είναι θ μζριμνα για τθ διατιρθςθ τθσ επιςτθμονικισ 
και θκικισ ικανότθτασ του ιατρικοφ ςϊματοσ να εξυπθρετιςει με προκυμία και 
αυταπάρνθςθ τθ δθμόςια υγιεινι και τουσ αρρϊςτουσ, κακϊσ και θ εναρμόνιςθ 
των θκικϊν και οικονομικϊν ςυμφερόντων μεταξφ των μελϊν του, με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ του γενικότερου ςυμφζροντοσ του λαοφ και του Kράτουσ. 2) O ςκοπόσ 
αυτόσ επιδιϊκεται ιδίωσ: 1) Mε τθ μζριμνα για τθν αρτιότερθ επιςτθμονικι 
μόρφωςθ των γιατρϊν 2) Mε τθν περιφροφρθςθ τθσ αξιοπρζπειασ των μελϊν και 
τθν άςκθςθ πεικαρχικισ εξουςίασ ςε όςουσ τυχόν παρεκτρζπονται 3) Mε τθ 
δθμιουργία κοινοφ ςυναδελφικοφ πνεφματοσ και ομαλϊν ςχζςεων μεταξφ των 
γιατρϊν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των αρρϊςτων και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 4) Mε 
τθν εποπτεία για τθν πιςτι τιρθςθ των νόμων και κανονιςμϊν που αφοροφν τα 
κακικοντα και τα δικαιϊματα των γιατρϊν. 5) Mε τθ μελζτθ των υγειονομικϊν 
ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ, τθ παρακολοφκθςθ των μζτρων που λαμβάνονται για τθν 
βελτίωςι τουσ και τθν υποβολι προτάςεων, ειςθγιςεων και γνωμϊν, ςχετικά με 
τθν αποτελεςματικότθτα και τθν περαιτζρω τθ βελτίωςθ των μζτρων αυτϊν και 
γενικά τθσ υγειονομικισ νομοκεςίασ. 6) Mε τθ ςφναψθ Συλλογικϊν Συμβάςεων με 
Oργανιςμοφσ ι Σωματεία κ.λ.π. ζναντι των οποίων υπάρχει δζςμευςθ ενόσ ι 
περιςςοτζρων γιατρϊν για τθν παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν. Oι αποφάςεισ των 
Iατρικϊν Συλλόγων είναι υποχρεωτικζσ για τα μζλθ τουσ, και κάκε παράβαςθ τουσ 
αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα. 

Άρθρο 12. Oι Ιατρικοί Σφλλογοι αλλθλογραφοφν απ' ευκείασ με όλεσ τισ τοπικζσ 
αρχζσ και τουσ ιδιϊτεσ. Mε τισ κεντρικζσ όμωσ αρχζσ επικοινωνοφν για ηθτιματα 
γενικισ φφςεωσ μόνο μζςω του Π.I.Σ.. Tα ζγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τον Γραμματζα, ςφραγίηονται με ςφραγίδα του I.Σ. και καταχωροφνται ςε 
πρωτόκολλο του Συλλόγου. 



Άρθρο 13. 1) Oι Ιατρικοί Σφλλογοι οφείλουν να βοθκοφν τισ Δθμόςιεσ Aρχζσ ςε κάκε 
ηιτθμα που ενδιαφζρει τθ δθμόςια υγεία και το ιατρικό επάγγελμα και να 
παρζχουν ςχετικά κάκε αναγκαία πλθροφορία. 2) Oι Δθμόςιεσ Aρχζσ παρζχουν 
ςτουσ ιατρικοφσ ςυλλόγουσ κάκε δυνατι ενίςχυςθ κακϊσ και κάκε πλθροφορία που 
είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν αυτϊν. 

Άρθρο 14. Όργανα διοίκθςθσ του Iατρικοφ Συλλόγου είναι θ Συνζλευςθ και το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

Άρθρο 15. Στθ Συνζλευςθ του I.Σ. ανικει 1) H εκλογι των μελϊν του Δ.Σ. κακϊσ και 
ο ζλεγχοσ των πράξεων τουσ 2) H εκλογι των μελϊν του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου 3) 
H εκλογι τθσ του άρκρου 30 Eξελεγκτικισ Eπιτροπισ, ι ψιφιςθ από το Δ.Σ. του 
υποβαλλόμενου ετιςιου προχπολογιςμοφ των εςόδων και εξόδων, ο ζλεγχοσ τθσ 
διαχειρίςεωσ και θ ζγκριςθ του απολογιςμοφ. 4) H απόφαςθ για κάκε ηιτθμα που 
ανάγεται ςτουσ ςκοποφσ του Συλλόγου, το οποίο υποβάλλει ςε αυτιν το Δ.Σ. ι το 
ηθτά εγγράφωσ ο νόμιμοσ αρικμόσ μελϊν 5) H ζγκριςθ και τροποποίθςθ του 
εςωτερικοφ κανονιςμοφ τθσ λειτουργίασ τθσ ίδιασ και του Δ.Σ. Tον κανονιςμό αυτό 
καταρτίηει το Δ.Σ. και τον υποβάλλει ςτθ ςυνζλευςθ μζςα ςε ζνα ζτοσ από τθ 
δθμοςίευςθ του διατάγματοσ αυτοφ. 

Άρθρο 16. H ςυνζλευςθ ςυνζρχεται τακτικά μζςα ςε ζνα δίμθνο από τθ λιξθ του 
οικονομικοφ ζτουσ, και ζκτακτα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι 
ζγγραφθ αίτθςθ μελϊν του Συλλόγου που αναγράφει το λόγο τθσ ςφγκλθςθσ κατά 
τθν παρακάτω αναλογία. Σε ςυλλόγουσ που αρικμοφν α) μζχρι 100 μζλθ το μιςό του 
αρικμοφ των μελϊν ςυν ζνα, β) από μζλθ 101-500 το 1/3. γ) από μζλθ 501-1000 το 
1/4 και δ) από μζλθ 1001 και άνω το 1/8. H εγγράφοσ αυτι αίτθςθ υποβάλλεται 
ςτον Πρόεδρο, ο οποίοσ υποχρεϊνεται να καλζςει τθ Συνζλευςθ μζςα ςε ζνα μινα 
από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Oι αιτοφντεσ πρζπει να είναι ταμειακϊσ 
τακτοποιθμζνοι. Oφείλουν να παρίςτανται κατά τθ Γενικι Συνζλευςθ και 
αδικαιολόγθτθ απουςία τουσ από αυτιν αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα. 

Άρθρο 17. 1.Tα μζλθ του I.Σ. καλοφνται από τον Πρόεδρο είτε με προςωπικζσ 
ατομικζσ προςκλιςεισ που αναγράφουν κατά ςειρά και τα κζματα που πρζπει να 
ςυηθτθκοφν, είτε με γενικι πρόςκλθςθ που δθμοςιεφεται ςε μία ι δφο θμεριςιεσ 
τοπικζσ εφθμερίδεσ και τοιχοκολλείται ςτο κατάςτθμα του Συλλόγου τουλάχιςτον 
δεκαπζντε θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ 2) Στθν 
πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδριάςεωσ κακϊσ και τα κζματα 
που πρζπει να ςυηθτθκοφν. 3) Tα μζλθ που προςζρχονται ςτθ ςυνεδρίαςθ 
υπογράφουν ςε ιδιαίτερο κατάλογο, που τθρείται ςε κάκε ςυνεδρίαςθ και 
χρθςιμεφει για να βεβαιϊνει τθν απαρτία, ι ςε ειδικό βιβλίο. 4) Δικαίωμα ψιφου 
ζχουν όςοι ανανζωςαν το προβλεπόμενο από το άρκρο 9 δελτίο ταυτότθτασ 
δεκαπζντε μζρεσ πριν από τισ αρχαιρεςίεσ. 

Άρθρο 18. 1) Σε ςυλλόγουσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου μζχρι 100 μζλθ απαιτείται 
για τθ ςυγκρότθςθ νομίμου απαρτίασ να παρίςταται το μιςό ςυν ζνα των μελϊν, 
ενϊ όταν ζχουν δικαίωμα ψιφου μζχρι 500 μζλθ, πρζπει να παρίςταται το 1/3 και 
ςε αρικμό άνω των 500 πρζπει να παρίςταται των εγγεγραμμζνων μελϊν που ζχουν 
δικαίωμα ψιφου. 



2) (Kαταργικθκε, άρκρο 1 παρ. 3 N.Δ. 4111/1960). 
3) Aν θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί λόγω ελλείψεωσ απαρτίασ ο Σφλλογοσ ςυγκαλείται 
και αμζςωσ ςε ςυνεδρίαςθ μζςα ςε 15 θμζρεσ, οπότε κεωρείται ό τι υπάρχει 
απαρτία εάν παρίςτανται το μιςό τουλάχιςτον από τα οριηόμενα κατά τθν πρϊτθ 
παράγραφο μζλθ. Aυτι θ λεπτομζρεια πρζπει να αναφζρεται ςτο προςκλθτιριο και 
ςτα πρακτικά. 

Άρθρο 19. Oι αποφάςεισ τθσ ςυνζλευςθσ, με εξαίρεςθ τισ αρχαιρεςίεσ, 
λαμβάνονται με πλειοψθφία των παρόντων και ανακοινϊνονται όλεσ ςτον 
Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο. 

Άρθρο 20. Mε τον εςωτερικό κανονιςμό που εκδίδεται μζςα ςε ζνα ζτοσ από τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ και εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ του Π.I.Σ. κα 
κανονιςκοφν οι λεπτομζρειεσ οι ςχετικζσ με τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ 
ςυνζλευςθσ και του Δ.Σ., τθ βεβαίωςθ τθσ απαρτίασ, τον τρόπο τθσ υποβολισ των 
ηθτθμάτων προσ ςυηιτθςθ, τισ ςυηθτιςεισ, τθν τιρθςθ και επικφρωςθ των 
πρακτικϊν, τα δικαιϊματα του Προζδρου για τθν τιρθςθ τθσ τάξεωσ, τον τρόπο τθσ 
ψθφοφορίασ και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα. 

Άρθρο 21. Tο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Iατρικοφ Συλλόγου αποτελείται από τον 
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματζα, τον ταμία και ζνα ςφμβουλο όταν ο 
αρικμόσ των μελϊν του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τουσ 50, τρεισ ςυμβοφλουσ όταν ο 
αρικμόσ των μελϊν δεν υπερβαίνει τουσ 150, πζντε ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ 
των μελϊν δεν υπερβαίνει τουσ 250, επτά ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν 
είναι μζχρι 1.000, εννιά ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν δεν υπερβαίνει 
τουσ 3.000, ζντεκα ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι μζχρι 10.000 και 
δεκατρείσ ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι πάνω από 10.001. 

Άρθρο 22. O αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που πρζπει να 
εκλεγοφν ςφμφωνα με το προθγοφμενο άρκρο κανονίηεται με βάςθ τον αρικμό των 
εγγεγραμμζνων , τρεισ μινεσ πριν από τθ διενζργεια των αρχαιρεςιϊν, ςτο μθτρϊο 
μελϊν. Δικαίωμα ψιφου ςτισ αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, ζχουν όςοι γιατροί ζχουν εγγραφεί ςτο μθτρϊο, δεν ζχουν πάψει να 
αςκοφν προςωρινά ιατρικό επάγγελμα, και ζχουν ανανεϊςει το δελτίο ταυτότθτασ 
που προβλζπεται από το άρκρο 9. Για τθ βεβαίωςθ των ανωτζρω καταρτίηεται από 
το Δ.Σ. και εκτίκεται ςτα γραφεία του Συλλόγου δζκα πζντε μζρεσ τουλάχιςτον πριν 
από τθν εκλογι, κατάλογοσ των μελϊν που ζχουν δικαίωμα ψιφου. O κατάλογοσ 
υπόκειται ςτον ζλεγχο κάκε μζλουσ του Συλλόγου και διορκϊνεται από το Δ.Σ., μετά 
από αίτθςθ θ οποία ελζγχεται γίνεται δεκτι το αργότερο οκτϊ θμζρεσ πριν από τθν 
ςυνεδρίαςθ για τθν εκλογι. 

Άρθρο 23. 1) Δικαίωμα να εκλζγουν και να εκλζγονται ςτα όργανα των Iατρικϊν 
Συλλόγων ζχουν τα μζλθ που ανανζωςαν το δελτίο ταυτότθτασ και δεν 
τιμωρικθκαν τελεςίδικα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ τθσ άςκθςθσ του 
επαγγζλματοσ. Tελεςίδικθ ποινι που επιβάλλει τθν προςωρινι παφςθ άςκθςθσ του 
ιατρικοφ επαγγζλματοσ ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ του τιμωρθμζνου από όλα τα 
αξιϊματα τόςο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου όςο και του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου 
και του εκπροςϊπου του Π.I.Σ. 2) Στεροφνται το δικαίωμα να εκλεγοφν όςοι ζχουν 



τιμωρθκεί πεικαρχικά τελεςίδικα, πριν παρζλκει ζτοσ από τθ τιμωρία τουσ. 3) Kάκε 
τελεςίδικθ πεικαρχικι τιμωρία που επιβάλλεται από τα Πεικαρχικά Συμβοφλια, 
εκτόσ από τθν επίπλθξθ, ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ από τθ κζςθ ςτο Δ.Σ. Eφόςον 
αυτόσ που βρίςκεται υπό πεικαρχικι δίωξθ άςκθςε νόμιμα ζνδικα μζςα, δεν 
εκπίπτει από τθ κζςθ του, αναπλθρϊνεται όμωσ προςωρινά ςτα κακικοντά του 
κατά το χρόνο αυτό από τον κατά ςειρά επιλαχόντα 

Άρθρο 24. 1. H εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου και τθσ Eξελεγκτικισ Eπιτροπισ ενεργείται ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ του 
Συλλόγου, με τθ ςφγκλθςθ ςυνελεφςεωσ ειδικά για αυτό το ςκοπό, κάκε τριετία μια 
Kυριακι του Aπριλίου, που ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ 
οποία λαμβάνεται 40 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ εκλογισ. 2) Tα 
μζλθ καλοφνται με ατομικζσ προςκλιςεισ που αποςτζλλονται ς' αυτά 15 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκλογι. Στισ προςκλιςεισ ςθμειϊνεται θ θμζρα 
και θ ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, το κατάςτθμα τθσ ψθφοφορίασ και ο αρικμόσ των 
μελϊν του Διοικθτικοφ και Πεικαρχικοφ Συμβουλίου και τθσ Eξελεγκτικισ Eπιτροπισ 
που πρόκειται να εκλεγοφν. 

Άρθρο 25. 1) Tθν εκλογι ενεργεί επιτροπι που αποτελείται από τον Πρόεδρο , το 
Γραμματζα του I.Σ. και τρεισ ψθφολζκτεσ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ψθφολζκτεσ 
που ζχουν οριςκεί από τθ Συνζλευςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ, και ζνα 
εκπρόςωπο τθσ οικείασ Nομαρχίασ. Για τθν εκλογι τθσ παραπάνω επιτροπισ θ 
Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία οςαδιποτε μζλθ και αν είναι παρόντα. 2) H 
εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου και 
τθσ Eξελεγκτικισ επιτροπισ γίνεται με μυςτικι ψθφοφορία με ψθφοδζλτια, με το 
ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ. O κάκε ςυνδυαςμόσ παίρνει τόςεσ ζδρεσ όςεσ 
αναλογοφν ςτον αρικμό των ψιφων που ζλαβε. Για το ςκοπό αυτόν ο αρικμόσ των 
ζγκυρων ψθφοδελτίων διαιρείται με τον αρικμό των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου και τθσ Eξελεγκτικισ Eπιτροπισ. Tο 
πθλίκο που προκφπτει από τθν κάκε διαίρεςθ είναι το εκλογικό μζτρο και όςεσ 
φορζσ χωράει αυτό ςτον αρικμό των ψθφοδελτίων που ζλαβε ο κάκε ςυνδυαςμόσ 
για κάκε όργανο, τόςουσ και εκλζγει αυτόσ. Mεμονωμζνοσ υποψιφιοσ, που ζλαβε 
αρικμό ψιφων ίςο με το εκλογικό μζτρο ι μεγαλφτερο από αυτόν, εκλζγεται μόνοσ. 
Aν από τθν πρϊτθ κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ ζδρεσ (κζςεισ για το Δ.Σ., το 
Π.Σ. και τθν E.E.), τότε για τθν πλιρωςθ των εδρϊν αυτϊν ακολουκεί δεφτερθ 
κατανομι, που γίνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ των υπολοίπων που ζχουν οι 
ςυνδυαςμοί που μετείχαν ςτθν πρϊτθ κατανομι και των ψθφοδελτίων που 
ςυγκζντρωςαν οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που δεν πιραν ζδρα 
από τθν α' κατανομι. Για το λόγο αυτόν ακροίηονται όλα αυτά και το άκροιςμά τουσ 
διαιρείται με τον αρικμό τω αδιακζτων εδρϊν. Tο πθλίκο δίνει το νζο εκλογικό 
μζτρο και όςεσ φορζσ χωράει αυτό ςτο ςφνολο των υπολοίπων κάκε ςυνδυαςμοφ 
που πιρε κζςθ από τθν πρϊτθ κατανομι ι ςτο ςφνολο των ψθφοδελτίων που 
πιραν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που δεν πιραν ζδρα από τθν Α' 
κατανομι τόςεσ ζδρεσ δίνονται ςε αυτόν. Στθ δεφτερθ κατανομι ςυμμετζχουν όλοι 
ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι, που δεν ζχουν εκλεγεί από τθν πρϊτθ 
κατανομι. Aν και μετά τθ δεφτερθ κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ ζδρεσ ι κανείσ 
ςυνδυαςμόσ ι μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ δεν πάρει ζδρα, γίνεται τρίτθ κατανομι. Σ' 
αυτι παίρνουν μζροσ όλοι οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που 



πιραν μζροσ ςτισ εκλογζσ. 
Tθν αδιάκετθ ι αδιάκετεσ ζδρεσ παίρνουν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι 
υποψιφιοι, των οποίων ο αρικμόσ των υπολοίπων ψθφοδελτίων για τουσ 
ςυνδυαςμοφσ που δεν πιραν ζδρα ςτθν A' και Bϋ κατανομι και για τουσ 
μεμονωμζνουσ , είναι πιο κοντά ςτο μζτρο τθσ πρϊτθσ κατανομισ, με τθ ςειρά, 
μζχρι να διατεκεί και θ τελευταία ζδρα. Όςοι ζχουν δικαίωμα ψιφου εκφράηουν τθ 
προτίμθςθ τουσ με ςταυρό που μπαίνει πλάι ςτο όνομα του υποψθφίου για το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, τθν Eξελεγκτικι Eπιτροπι ι το Πεικαρχικό Συμβοφλιο. O 
κάκε εκλογζασ μπορεί να προτιμιςει κατ' ανϊτατο όριο τόςουσ υποψθφίουσ όςοσ 
και ο αρικμόσ των εκλεγομζνων μελϊν ςτο κακζνα από τα παραπάνω όργανα. 
Περιςςότεροι ςταυροί δεν λαμβάνονται υπόψθ. O πρόεδροσ και ο αντιπρόεδροσ 
του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου δεν χρειάηονται ςταυρό προτίμθςθσ. Θεωρείται ότι 
ζλαβαν το ςφνολο των ψθφοδελτίων τθσ παράταξθσ που ανικουν. 3) Σε άλλο 
ψθφοδζλτιο αναγράφονται τα ονόματα του Προζδρου του Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου και τριϊν ι πζντε τακτικϊν μελϊν αυτοφ ωσ και τα ονόματα του 
Aντιπροζδρου και ιςαρίκμων αναπλθρωματικϊν μελϊν, αναλόγωσ τθσ δυνάμεωσ 
του Συλλόγου. Kαι για τθν εκλογι των μελϊν του Π.Σ. ιςχφει θ απρ. 2 το παρόντοσ 
άρκρου. 4) Όλα τα τυχόν ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθν εκλογι λφνονται κατά 
πλειοψθφία από τθν επιτροπι. 5) (Kαταργικθκε από το άρκρο 9 του N.Δ. 
3895/1958) 6) Σε όςουσ Συλλόγουσ ζχουν εγγραφεί ςτο μθτρϊο τουσ περιςςότερα 
από χίλια μζλθ που ζχουν δικαίωμα ψιφου θ εκλογι μπορεί να ενεργθκεί κατά 
τμιματα μζςα ςτθν ίδια αίκουςα. Tα τμιματα ορίηονται με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου το οικείου ιατρικοφ ςυλλόγου, και κάκε από αυτό πρζπει 
να περιλαμβάνει μζχρι 1500 εκλογείσ κατά ςειρά του αφξοντοσ αρικμοφ του 
εκλογικοφ καταλόγου. Yπόλοιπο εκλογζων εάν υπερβαίνει τουσ 250 αποτελεί 
ιδιαίτερο τμιμα αλλιϊσ ενςωματϊνεται ςτο προθγοφμενο. Kατά λοιπά με μζριμνα 
του Δ.Σ. του οικείου ιατρικοφ ςυλλόγου λαμβάνονται μζτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
ψθφοφορίασ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ μυςτικότθτασ αυτισ. Σε κάκε ςυνεδρίαςθ με 
ςκοπό τθ εκλογι ο Πρόεδροσ προτείνει ςε όλουσ για κάκε τμιμα πριν από τθν 
ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ τρεισ ψθφολζκτεσ και τρεισ ακόμα προσ αναπλιρωςθ 
αυτϊν, για κάκε τμιμα, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και το Γραμματζα του I.Σ. 
αποτελοφν τθν εφορευτικι επιτροπι. 7) Kατά το χρόνο τθσ ψθφοφορίασ ςτα 
εκλογικά τμιματα απαγορεφεται θ παραμονι άλλων προςϊπων εκτόσ από τα μζλθ 
τθσ εφορευτικισ επιτροπισ , των αντιπροςϊπων των ςυνδυαςμϊν ι των 
μεμονωμζνων υποψθφίων και φυςικά αυτϊν που αςκοφν το εκλογικό τουσ 
δικαίωμα ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. Oι ςυνδυαςμοί 
ορίηουν ςε κάκε εκλογικό τμιμα ζναν αντιπρόςωπο με ζναν αναπλθρωτι από τουσ 
γιατροφσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου. 

Άρθρο 26. H ανακιρυξθ υποψθφίων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου και τθσ Eξελεγκτικισ Eπιτροπισ, ενεργείται κατόπιν αίτθςθσ των 
υποψθφίων που υποβάλλεται ςτον Πρόεδρο του I.Σ. 30 θμζρεσ πριν από τθν 
εκλογι. Mζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αυτισ ο Πρόεδροσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Iατρικοφ Συλλόγου ανακθρφςςει με ζγγραφθ 
ανακοίνωςθ, που τοιχοκολλείται ςτο κατάςτθμα του ςυλλόγου, τουσ υποψθφίουσ, 
για τουσ οποίουσ υποβλικθκαν οι ςχετικζσ αιτιςεισ. 



Άρθρο 27. H αίτθςθ είναι απαράδεκτθ εφόςον δε ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του 
Συλλόγου ςχετικά με τθν εγγραφι ςε αυτόν και τθν ανανζωςι του δελτίου 
ταυτότθτασ που προβλζπεται από το άρκρο 9.Mζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι αιτιςεωσ υποψθφιοτιτων, το Δ.Σ. 
ανακθρφςςει με απόφαςι του που τοιχοκολλείται ςτο Kατάςτθμα του Συλλόγου, 
τουσ υποψθφίουσ για τουσ οποίουσ υποβλικθκαν κανονικζσ αιτιςεισ. 

Άρθρο 28. 1) Tθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ αποφαςίηει θ επιτροπι εφόςον 
προςζρχονται ψθφοφόροι, όχι όμωσ πριν από τθ δφςθ του θλίου. H επιτροπι 
μπορεί να κθρφξει τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ και πριν από τθ δφςθ του θλίου εφόςον 
ψιφιςαν όλοι οι γιατροί που ζχουν εγγραφεί ςτον κατάλογο των μελϊν που ζχουν 
δικαίωμα ψιφου. 2) Mετά τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ αρχίηει θ διαλογι των 
ψθφοδελτίων, τα οποία αρικμοφνται και μονογραφοφνται από τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ και παραδίδονται ςτον Πρόεδρο ενϊ ςυντάςςεται πίνακασ ςτον οποίο 
αναγράφονται τα ονόματα των ψθφιςκζντων και ο αρικμόσ των ψιφων τουσ 
οποίουσ ζλαβε ο κακζνασ 3) Eπιτυχόντεσ κεωροφνται όςοι ζλαβαν τθ ςχετικι 
πλειοψθφία των μελϊν που ψιφιςαν Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ γίνεται κλιρωςθ 4) 
Για τθν επιλογι ςυντάςςεται ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται από τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ 5) Oι ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των αρχαιρεςιϊν υποβάλλονται ςτον 
I.Σ. το αργότερο μζςα ςε οκτϊ θμζρεσ από τθ διενζργεια τουσ. {6) Για τθν 
επικφρωςθ των αρχαιρεςιϊν ο Σφλλογοσ υποβάλλει όλα τα ζγγραφα και τισ 
ενςτάςεισ ςτον οικείο Nομάρχθ, ο οποίοσ υποχρεοφται εντόσ μθνόσ να εκδϊςει τθν 
απόφαςθ του} 7) Στθν περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ακυρϊςεωσ κάποιασ εκλογισ ο 
οικείοσ ιατρικόσ Σφλλογοσ διενεργεί νζα εκλογι μζςα ςε το πολφ δφο μινεσ, 
τθρϊντασ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
(Tο εδάφιο 6 καταργικθκε μετά τθν ιςχφ του N. 727/1977 άρκρο 7). 

Άρθρο 29. 1) Mετά τθν οριςτικι επικφρωςθ τθσ εκλογισ ο πρεςβφτεροσ από τα 
μζλθ καλεί μζςα ςε οχτϊ θμζρεσ τουσ ςυμβοφλουσ που ζχουν εκλεγεί για τθν 
εκλογι Προζδρου, Aντιπροζδρου, Γραμματζωσ και Tαμία κατά τθ ςειρά που 
αναφζρκθκε. Eκλζγεται όποιοσ ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ πλειοψθφία 2) Aν κανείσ 
δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ εκλογι επαναλαμβάνεται αμζςωσ αν 
το Συμβοφλιο βρίςκεται ςε ολομζλεια, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ θ εκλογι 
επαναλαμβάνεται μετά τρεισ θμζρεσ 3) Kατά τθ δεφτερθ ψθφοφορία θ εκλογι είναι 
ζγκυρθ και με ςχετικι μόνο πλειοψθφία. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ γίνεται κλιρωςθ 
4) Eάν κενωκεί κζςθ ςυμβοφλου αυτι καταλαμβάνεται από τον πρϊτο κατά ςειρά 
επιλαχόντα. Eάν δεν υπάρχει επιλαχϊν διενεργείται εκλογι μζςα ςε δφο μινεσ το 
πολφ από τθν κζνωςθ τθσ κζςθσ 5) H κθτεία των μελϊν του Δ.Σ., τθσ Eξελεγκτικισ 
Eπιτροπισ και Π.Σ. είναι τριετισ. Tα μζλθ του Δ.Σ. του Π.Σ. και τθσ εξελεγκτικισ 
επιτροπισ είναι επανεκλζξιμα 6) Όποιοσ απζχει επί πζντε ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ 
του Δ.Σ. αντικακίςταται υποχρεωτικά με απόφαςθ του Δ.Σ., ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ που ρυκμίηουν τθν περίπτωςθ τθσ κενϊςεωσ κζςεων ςυμβουλϊν. Kατά 
τθσ αποφάςεωσ αυτισ χωρεί ζφεςθ μζςα ςε οκτϊ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ 
ενϊπιον του Δ.Σ. του Π.I.Σ., ο οποίοσ αποφαςίηει αμετάκλθτα μζςα ςε 15 θμζρεσ. 7) 
Eντόσ οκτϊ θμερϊν από τθν ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. ςε ςϊμα υποβάλλονται ςτον Π.I.Σ. 
και το Yγειονομικό Kζντρο θ ςφνκεςθ του Δ.Σ. κακϊσ και δείγμα υπογραφισ όλων 
των μελϊν του Δ.Σ. και του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου. 



Άρθρο 30. 1) H ςυνζλευςθ του I.Σ. εκλζγει ταυτόχρονα με τισ αρχαιρεςίεσ για τθν 
ανάδειξθ Δ.Σ. και Π.Σ. τρεισ ελεγκτζσ με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ, από τα μζλθ 
του Συλλόγου. Aυτοί ελζγχουν τα βιβλία και γενικά τθν οικονομικι διαχείριςθ του 
Δ.Σ. και υποβάλλουν τθν ζκκεςι τουσ τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν από τθ 
Συνζλευςθ ςτθν οποία κα λογοδοτιςει το Δ.Σ. 2) H εξελεγκτικι επιτροπι, αφοφ 
ειδοποιθκεί από τον Πρόεδρο του I.Σ., μετά από τθν ζγκριςθ των αρχαιρεςιϊν από 
τθ Nομαρχία, ςυνζρχεται ςτα γραφεία του Συλλόγου και εκλζγει πρόεδρο από τα 
μζλθ τθσ. O Πρόεδροσ καλεί τα μζλθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ, και προβαίνει ςε 
ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ του Συλλόγου όταν το κρίνει αναγκαίο. H ςχετικι ζκκεςθ 
υποβάλλεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 1. 3) O Πρόεδροσ του Δ.Σ. 
υποχρεϊνεται να υποβάλει τθν ζκκεςθ αυτι μζςα ςε 15 θμζρεσ και ςτον Π.I.Σ. και 
να παρζχει αντίγραφο ςε οποιονδιποτε το ηθτά. H ζκκεςθ διαβάηεται ενϊπιον τθσ 
ςυνζλευςθσ κατά τθν ετιςια λογοδοςία του Δ.Σ. 

Άρθρο 31. 1.Tο Διοικ. Συμβοφλιο διοικεί και διαχειρίηεται γενικά τισ υποκζςεισ του 
Συλλόγου και εκτελεί όλα τα ζργα που ανατίκενται ςε αυτόν 2) Oι αποφάςεισ του 
Δ.Σ. υπόκεινται μόνο ςτον ζλεγχο τθσ ςυνελεφςεωσ του Συλλόγου, του Yπουργείου 
Kοιν. Προνοίασ και του Π.I.Σ. που αςκείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του A.N. 
1565/39 και του παρόντοσ 3) Προετοιμάηει όλεσ τισ υποκζςεισ οι οποίεσ ανικουν 
ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 4) Eκτελεί τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 5) 
Eκπροςωπεί τον I.Σ. 6) Kαταρτίηει οποιεςδιποτε ςυμβάςεισ, με τισ οποίεσ ο Iατρικόσ 
Σφλλογοσ αποκτά δικαιϊματα και αναλαμβάνει υποχρεϊςεισ. 

Άρθρο 32. 1.Tο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει, ςυγκαλοφμενο από τον Πρόεδρό 
του, ο οποίοσ οφείλει να το ςυγκαλεί μζςα ςε 15 θμζρεσ, όταν αυτό ηθτθκεί 
εγγράφωσ από δφο τουλάχιςτον μζλθ ςτθν περίπτωςθ πενταμελϊν ςυμβουλίων και 
τριϊν τουλάχιςτον μελϊν ςτθν περίπτωςθ Συμβουλίων που ζχουν μεγαλφτερο 
αρικμό μελϊν. 2) Tο Δ.Σ. βρίςκεται ςε απαρτία όταν ο αρικμόσ των παριςταμζνων 
μελϊν είναι μεγαλφτεροσ των απόντων. Oι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά 
πλειοψθφία, ςτθν περίπτωςθ δε ιςοψθφίασ θ πρόταςθ απορρίπτεται. Oι αποφάςεισ 
λαμβάνονται με μυςτικι ψθφοφορία, όταν πρόκειται για προςωπικά ηθτιματα ι 
όταν ζτςι ορίηει ο Eςωτερικόσ Kανονιςμόσ 3) Για τισ Συνεδριάςεισ, τθροφνται ςε 
ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματζα, 
ςτα οποία καταχωρίηονται οι αποφάςεισ και μετά από αίτθςθ κάποιου μζλουσ, 
γνϊμεσ ι προτάςεισ τθσ μειοψθφίασ. 

Άρθρο 33. (Kαταργικθκε από τθν παρ. 2 αρκ. 3 του N.1425/1984 Φ.E.K./A/30) 

Άρθρο 34. 1) O πρόεδροσ διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γεν. Συνζλευςθσ και του 
Δ.Σ. και εκπροςωπεί το Σφλλογο ενϊπιον κάκε δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ και κάκε 
τρίτου 2) Aν ο Πρόεδροσ δεν μπορεί να παραςτεί τον αναπλθρϊνει ο Aντιπρόεδροσ 
και αν οφτε αυτόσ μπορεί να παραςτεί τον αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ κατά τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ από τα μζλθ του Δ.Σ. 

Άρθρο 35. O Γραμματζασ ςυντάςςει τα πρακτικά τθσ ςυνεδριάςεωσ του Συλλόγου 
και του Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, και 
τθρεί μθτρϊο των μελϊν και τα χριςιμα βιβλία για τθν υπθρεςία του Συλλόγου 



πλθν από το Tαμείο. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ο Γραμματζασ αναπλθρϊνεται από 
άλλο Σφμβουλο που υποδεικνφεται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 36. 1. O Tαμίασ φυλάςςει τθ χρθματικι και κάκε άλλθ περιουςία του 
Συλλόγου, παραλαμβάνει τισ ειςφορζσ των μελϊν, τθρεί βιβλίο απογραφισ τθσ 
περιουςίασ του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εςόδων και εξόδων, οφείλει να 
υποβάλει κατάςταςθ όταν ηθτθκεί προσ το Σφλλογο και το Συμβοφλιο και να δίνει 
ακριβι απολογία κατά το τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ. 2) Kάκε είςπραξθ για 
λογαριαςμό του Iατρικοφ Συλλόγου διενεργείται από τον Tαμία ι εντεταλμζνο 
υπάλλθλο του Συλλόγου 4) Kάκε πλθρωμι ενεργείται με ζγγραφθ εντολι του 
Προζδρου και του Γραμματζωσ 5) Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ο Tαμίασ 
αναπλθρϊνεται από άλλο μζλοσ του Δ.Σ. που υποδεικνφεται από αυτό. Όταν τα 
ςυνικθ μθνιαία ζξοδα του Συλλόγου υπερβαίνουν τα ποςά που ειςπράττονται, ο 
Tαμίασ υποχρεϊνεται, να τα κατακζςει ςτθ Tράπεηα τθσ Eλλάδασ ι ςε μια από τισ 
αναγνωριςμζνεσ ςτθν Eλλάδα Tράπεηεσ που κακορίηεται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 37. Tα κακικοντα του Προζδρου, του Γραμματζα και του Tαμία, τα ςχετικά 
με τθν τιρθςθ και υπογραφι των πρακτικϊν, του μθτρϊου των μελϊν και άλλων 
χρθςίμων βιβλίων, τα ςχετικά με τθν είςπραξθ των εςόδων και τθν καταβολι των 
δαπανϊν και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια, κακϊσ και με τθν επί μζρουσ 
ανάκεςθ κακθκόντων του Συλλόγου από τον Γραμματζα ςε υπαλλιλουσ του 
Συλλόγου για τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ και διεκπεραίωςθ τθσ Γραμματείασ, για 
τουσ Συλλόγουσ που αρικμοφν περιςςότερα από 500 μζλθ κα ρυκμιςτοφν με τον 
εςωτερικό κανονιςμό που κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το άρκρο 20 του παρόντοσ. 

Άρθρο 38. Aπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάκε ιατρικοφ Συλλόγου υποβάλλεται 
υποχρεωτικά ςτο οικείο Yγειονομικό Kζντρο και το Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο ςτο 
τζλοσ κάκε ζτουσ ζκκεςθ για τισ εργαςίεσ του Συλλόγου και του Συμβουλίου για το 
ζτοσ που ζλθξε 

Άρθρο 39. Tα μζλθ του Iατρικοφ Συλλόγου υποχρεϊνονται ςε ετιςια ειςφορά που 
κακορίηεται κάκε χρόνο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Συλλόγου, με τθν ζναρξθ 
του νζου οικονομικοφ ζτουσ, ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, εξίςου για όλουσ 
τουσ γιατροφσ και κατά κλίμακα για τουσ κλινικάρχεσ και τουσ κακθγθτζσ του 
Πανεπιςτθμίου. Προκειμζνου για τον κακοριςμό τθσ ειςφοράσ κατά κλίμακα 
επιτρζπεται προςφυγι του ενδιαφερομζνου μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν του καταλογιηομζνου ποςοφ, ενϊπιον Tριμελοφσ Eπιτροπισ 
αποτελοφμενθσ από γιατροφσ που δεν είναι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
διορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από τον οικείο νομάρχθ με κθτεία ιςόχρονθ 
με τθ κθτεία του Δ.Σ. H Eπιτροπι αποφαίνεται μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν υποβολι 
τθσ ενςτάςεωσ και προεδρεφεται από τον αρχαιότερο γιατρό, εφόςον δε μετζχει ςε 
αυτιν κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου. H ετιςια ειςφορά του γιατροφ προσ τον οικείο 
ςφλλογο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 τθσ εκάςτοτε βαςικισ ετιςιασ ειςφοράσ 
που καταβάλλεται ςτο Tαμείο Συντάξεωσ και Aυταςφαλίςεωσ Yγειονομικϊν από 
όποιον αςκεί γενικι ιατρικι, οφτε να είναι κατϊτερθ από το 1/8 αυτισ 2) Oι 
ειςφορζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου καταβάλλονται ςε δφο δόςεισ απευκείασ 
ςτο Σφλλογο, μζςα ςτο πρϊτο δίμθνο κάκε εξαμινου. Όποιοσ γιατρόσ δεν 
καταβάλει εμπρόκεςμα τισ ειςφορζσ του υποχρεϊνεται ςτθν καταβολι αυξθμζνθσ 



ειςφοράσ κατά 3% για κάκε μινα κακυςτεριςεωσ. Για κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ 
από ζξι μινεσ ο παραβάτθσ ειςάγεται με ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 
προςωπικι ευκφνθ του Tαμία του Iατρικοφ Συλλόγου ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο και 
τιμωρείται με πρόςτιμο μζχρι το οφειλόμενο ποςό τθσ ειςφοράσ, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ διατάξεωσ του εδαφίου 3 τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του παρόντοσ. Aπό τθν 
ειςφορά απαλλάςςονται τα μζλθ που εγγράφονται για πρϊτθ φορά ςτον Iατρικό 
Σφλλογο, εφόςον δεν άςκθςαν προθγουμζνωσ το ιατρικό επάγγελμα και αςκοφνται 
για τθν απόκτθςθ τίτλου ειδικότθτασ, εφόςον δεν μιςκοδοτοφνται με οποιονδιποτε 
τρόπο. Tα ποςά που οφείλονται μζχρι τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ από προςαυξιςεισ, 
λόγω μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των ετθςίων ειςφορϊν, διαγράφονται 3) Oι 
Iατρικοί Σφλλογοι καταβάλουν ςτον Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο ςαν υποχρεωτικι 
ειςφορά το ποςό των δραχμϊν "2.000" ετιςια για κάκε μζλοσ που ζχει εγγραφεί 
ςτο μθτρϊο τουσ. Oι ανωτζρω ειςφορζσ μποροφν να αυξομειϊνονται με απόφαςθ 
του Γενικοφ Συμβουλίου του Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου, θ οποία εγκρίνεται 
από τον Yπουργό Kοινωνικισ Πρόνοιασ (H ειςφορά αυτι ιςχφει από 1-1-1989 με τθν 
υπ' αρικ. A4/2823/88 Aπόφαςθ του Yφυπουργοφ Y.Π.K.A.) 4) Για τθν είςπραξθ τθσ 
ειςφοράσ αυτισ είναι υπεφκυνοι ο Πρόεδροσ και ο Tαμίασ κάκε Iατρικοφ Συλλόγου, 
οι οποίοι τθν καταβάλουν χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτον Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο 
ςτθν αρχι κάκε εξαμθνίασ κάκε ζτουσ. 5) Kάκε Iατρικόσ Σφλλογοσ υποχρεϊνεται να 
υποβάλει ςτον Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο και το οικείο Yγειονομικό Kζντρο προσ 
ζγκριςθ τθν προβλεπόμενθ από το Nόμο ζκκεςθ των ελεγκτϊν μετά τθν ετιςια 
λογοδοςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τον προχπολογιςμό του 6) Oι 
Iατρικοί Σφλλογοι δικαιοφνται να ειςπράττουν δικαίωμα εγγραφισ από τα μζλθ που 
για πρϊτθ φορά εγγράφονται ςτα μθτρϊα του. Eπίςθσ οι Σφλλογοι δικαιοφνται να 
ειςπράττουν δικαίωμα μεταγραφισ. Tο δικαίωμα εγγραφισ και μετεγγραφισ 
ορίηεται ςε δραχμζσ 300 για όλουσ του Συλλόγουσ 7) Όλα τα ζςοδα του 
Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου και των κατά τόπου Iατρικϊν Συλλόγων 
ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Nόμου "περί ειςπράξεωσ δθμοςίων 
εςόδων" 

Άρθρα 40-53. (Kαταργικθκαν με το άρκρο 20 N.727/1977) 

 

Θζματα οργάνωςησ και λειτουργίασ - Εποπτεία Υπουργοφ - 
 Πειθαρχικά Συμβοφλια - Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σφλλογοι

Εποπτεία Υπουργοφ 

Άρθρο 54. Όλοι οι Iατρικοί Σφλλογοι του κράτουσ κακϊσ και ο Πανελλινιοσ Iατρικόσ 
Σφλλογοσ υπάγονται ςτθν εποπτεία του υπουργοφ Kοινωνικισ Πρόνοιασ (Yπουργοφ 
Yγείασ), ο οποίοσ δικαιοφται να επιβάλει ποινι μζχρι δφο χιλιάδων δραχμϊν με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι του και μετά από προθγοφμενθ κλιςθ ςε απολογία 
ανεξάρτθτα πεικαρχικι δίωξθ μζςω πεικαρχικϊν ςυμβουλίων που προβλζπεται 
από το νόμο αυτό ςε όλα τα μζλθ των Διοικιςεων των Iατρικϊν Συλλόγων και του 
Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου, που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ και κάκε άλλου Nόμου, Δ/των, εγκυκλίων, διαταγϊν και των αποφάςεων 
των οικείων Συλλόγων που ζχουν εκδοκεί νόμιμα. 
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Άρθρο 55. O υπουργόσ Kοινωνικισ Πρόνοιασ (Yπουργόσ Yγείασ) μπορεί με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςι του μετά από πρόταςθ του Π.I.Σ. να αναςταλεί για χρονικό 
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το εξάμθνο τθ διενζργεια αρχαιρεςιϊν για τθν 
ανάδειξθ Διοικθτικϊν και Πεικαρχικϊν Συμβουλίων των Tοπικϊν Iατρικϊν 
Συλλόγων και του Πανελλινιου Iατρικοφ Συλλόγου. 

Άρθρο 56. 1.Mε απόφαςθ του Yπουργοφ Kοινωνικισ Πρόνοιασ (Yπουργοφ υγείασ) 
που δθμοςιεφεται ςτθν Eφθμερίδα τθσ Kυβερνιςεωσ μπορεί να παφονται μζλθ των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων Iατρικϊν Συλλόγων ι του Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου 
ι και ολόκλθρα διοικθτικά ςυμβοφλια τουσ εάν ο Yπουργόσ κρίνει ότι λόγω τθσ 
ρακυμίασ που επιδείχκθκε ι από άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ εμποδίηεται θ ομαλι 
λειτουργία των Συλλόγων και δεν εκπλθρϊνονται οι ςκοποί τουσ. 
2. Mε τθν ίδια υπουργικι απόφαςθ ανατίκεται θ άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου που ζχει παυτεί ςε Διοικοφςεσ επιτροπζσ που εκλζγονται 
από το Aνϊτατο Yγειονομικό Συμβοφλιο μεταξφ των μελϊν των οικείων Iατρικϊν 
Συλλόγων που ζχουν το δικαίωμα του εκλζγεςκαι. 
3. Oι παραπάνω διοικοφςεσ επιτροπζσ υποχρεϊνονται μζςα ςε ζνα εξάμθνο το 
αργότερο να προβοφν ςε διενζργεια αρχαιρεςιϊν για τθν ανάδειξθ νζου 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
4. Oι διοικθτικζσ επιτροπζσ ςε Συλλόγουσ που ζχουν πάνω από πενιντα μζλθ και 
ςτον Πανελλινιο Iατρικό Σφλλογο είναι πενταμελείσ και ςτουσ υπόλοιπουσ 
τριμελείσ. 
5. Σε περίπτωςθ παφςθσ ολόκλθρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρζπει να 
οριςκοφν ςφμφωνα με τθν παραπάνω διαδικαςία ιςάρικμοι αναπλθρωτζσ των 
μελϊν τθσ Διοικοφςασ επιτροπισ. 
6. Σε περίπτωςθ παφςεωσ του Προζδρου ι του Aντιπροζδρου ι του Tαμία ι του 
Γραμματζα ι κάποιων Συμβοφλων, διορίηονται ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 
διαδικαςία ωσ αντικαταςτάτεσ μζλθ των οικείων ιατρικϊν ςυλλόγων που ζχουν το 
δικαίωμα του εκλζγεςκαι με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 
7. Στισ περιπτϊςεισ αποποίθςθσ του διοριςμοφ, κανάτου, παραιτιςεωσ ι ζκπτωςθσ 
μζλουσ τθσ Διοικοφςασ επιτροπισ, διορίηεται αντικαταςτάτθσ κατά τθν παραπάνω 
διαδικαςία. 
8. Για τισ αρμοδιότθτεσ του Προζδρου αντιπροζδρου ταμία και Γραμματζα των 
Διοικουςϊν επιτροπϊν κακϊσ και για τθ λειτουργία των τελευταίων ζχουν 
εφαρμογι οι ςχετικζσ με τα διοικθτικά ςυμβοφλια διατάξεισ του παρόντοσ. 
9. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ ολοκλιρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από 
Διοικοφςα επιτροπι οι προχπολογιςμοί και απολογιςμοί των οικείων Συλλόγων 
υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτον οικείο Nομάρχθ, ενϊ του Πανελλινιου Iατρικοφ 
Συλλόγου ςτον Yπουργό Kοινωνικισ Πρόνοιασ. 
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Πειθαρχικά Συμβοφλια 

Άρθρο 57. H παράβαςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεων που επιβάλλονται ςτουσ 
γιατροφσ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ, του A.N. 1565/39, του Kανονιςμοφ 
Iατρικισ Δεοντολογίασ, του εςωτερικοφ Kανονιςμοφ του οικείου Iατρικοφ Συλλόγου, 
των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτοφ κακϊσ και του Δ.Σ. του Π.I.Σ. 
αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα που κρίνεται και τιμωρείται από το Πεικαρχικό 
Συμβοφλιο με πεικαρχικι ποινι, ανεξάρτθτα από ενδεχόμενθ ποινικι ευκφνθ ι 
άλλθ ςυνζπεια ςφμφωνα με τουσ κείμενουσ νόμουσ. 

Άρθρο 58. 1. Tα πεικαρχικά παραπτϊματα παραγράφονται μετά από τριετία από 
τθν τζλεςθ τουσ, κάκε όμωσ πράξθ Πεικαρχικισ Διαδικαςίασ κακϊσ και υποβολι τθσ 
εγκλιςεωσ και κάκε πράξθ ποινικισ διϊξεωσ, διακόπτει τθν παραγραφι. Σε κάκε 
όμωσ περίπτωςθ θ προκεςμία για τθν οριςτικι παραγραφι δεν μπορεί ποτζ να 
υπερβεί τα πζντε χρόνια. Tο Πεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί με απόφαςι του να 
διατάξει τθν αναςτολι τθσ Πεικαρχικισ Δίωξθσ εφόςον υφίςταται εκκρεμισ ποινικι 
δίωξθ και μζχρι το τζλοσ τθσ τελευταίασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ο χρόνοσ 
παραγραφισ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ δεν ςυμπλθρϊνεται πριν περάςει ζνα 
ζτοσ από τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ του Ποινικοφ Δικαςτθρίου. 
2. O αρμόδιοσ ειςαγγελζασ είναι υποχρεωμζνοσ να ανακοινϊνει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ ςτον πρόεδρο του οικείου Iατρικοφ Συλλόγου κάκε βοφλευμα κατά 
γιατρϊν και κάκε καταδικαςτικι ι απαλλακτικι απόφαςθ. 
3. O Γραμματζασ κάκε πολιτικοφ ι ποινικοφ Δικαςτθρίου υποχρεϊνεται να 
αποςτείλει προσ τον οικείο Iατρικό Σφλλογο αντίγραφα των ςχετικϊν βουλευμάτων 
ι αποφάςεων μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν ζκδοςι τουσ. 
4. Aν απονεμθκεί χάρθ ι αποκαταςτακεί γιατρόσ που καταδικάςτθκε ειδοποιείται 
πάντοτε από το Yπουργείο Δικαιοςφνθσ, μζςω του Π.I.Σ. ο Iατρικόσ Σφλλογοσ ςτον 
οποίο ανικει ο γιατρόσ αυτόσ. 

Άρθρο 59. 1.Aρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των Πεικαρχικϊν παραπτωμάτων μελϊν του 
Δ.Σ. είναι το Πεικαρχικό Συμβοφλιο του Iατρικοφ Συλλόγου ςτο οποίο ανικε ο 
εγκαλοφμενοσ γιατρόσ όταν υπζπεςε ςτο παράπτωμα για το οποίο εγκαλείται. 
2. Σε όςουσ Συλλόγουσ δεν υφίςταται ι δεν λειτουργεί Πεικαρχικό Συμβοφλιο ι 
προκειμζνου για Πεικαρχικά παραπτϊματα μελϊν Δ.Σ. ι Πεικαρχικοφ Συμβουλίου, 
το Δ.Σ. του Π.I.Σ. ορίηει Πεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Iατρικοφ Συλλόγου. 
3. Προκειμζνου για παραπτϊματα μελϊν του Δ.Σ. του Π.I.Σ. αρμόδιο είναι το A.Π.Σ.I. 
το οποίο ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δικάηει κατά πρϊτο βακμό. Kατά τθσ 
πρωτοβάκμιασ αυτισ απόφαςθσ χωρεί ζφεςθ ενϊπιον του Yπουργοφ Kοινωνικισ 
Πρόνοιασ (Yπουργοφ Yγείασ), ο οποίοσ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του A.Y.Σ. (ιδθ 
KE.Σ.Y.) αποφαςίηει μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μινα. 

Άρθρο 60. 1. Oι διατάξεισ τθσ πολιτικισ δικονομίασ, για τθν εξαίρεςθ δικαςτϊν, 
ιςχφουν και για τα μζλθ του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου. 
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2. H αίτθςθ περί εξαιρζςεωσ επιδίδεται ςτον Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου. 
3. Όταν ηθτείται θ εξαίρεςθ ολόκλθρου του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου ι τόςων από 
τα μζλθ του, ϊςτε να μθν κακίςταται εφικτι θ αναςυγκρότθςθ του Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτο Δ.Σ. του Π.I.Σ. από τον Πρόεδρο του 
Πεικαρχικοφ Συμβουλίου του οποίου ο αιτϊν ηθτά τθν εξαίρεςθ μελϊν, το 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο αναςτζλλει τθν ενζργεια του μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
αποφάςεισ επί τθσ αιτιςεωσ. 
4. Σε περίπτωςθ παραδοχισ τθσ αιτιςεωσ, αν δεν υπολείπεται επαρκισ αρικμόσ για 
τθ ςυγκρότθςθ του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου παραπζμπεται θ υπόκεςθ ςτο 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Συλλόγου που ορίηεται από το Δ.Σ. του Π.I.Σ. 
5. Γιατρόσ που διϊκεται πεικαρχικά μπορεί να ηθτιςει τθν εξαίρεςθ μελϊν του 
Πεικαρχικοφ Συμβουλίου μια φορά μόνο κατά βακμό δικαιοδοςίασ. 

Άρθρο 61. 1. H πεικαρχικι εξουςία αςκείται από το οικείο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
αυτεπάγγελτα ι με ζγγραφθ ι προφορικι αναφορά ι ανακοίνωςθ Δθμόςιασ Aρχισ 
ι μετά από αίτθςθ κάκε ενδιαφερομζνου. 
2. Σε διάςτθμα 3 μθνϊν το αργότερο από τθν αυτεπάγγελτθ ζναρξθ τθσ Πεικαρχικισ 
Δίωξθσ ι 4 μθνϊν από τθν κατά το προθγοφμενο άρκρο αναφορά, το Πεικαρχικό 
Συμβοφλιο οφείλει να περατϊςει τθν ανάκριςθ και να εκδϊςει οριςτικι απόφαςι 
του, εκτόσ αν ςυντρζχουν περιπτϊςεισ του άρκρου 10 του παρόντοσ οπότε το 
εξάμθνο αυτό αρχίηει από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ αποφάςεωσ του Δ.Σ. του Π.I.Σ. ι 
του Δικαςτθρίου προσ τον πρόεδρο του Συλλόγου. 

Άρθρο 62. Eάν θ δικαςτικι αρχι αςχολικθκε με ποινικι δίωξθ κατά του γιατροφ, το 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο δεν εμποδίηεται να εξετάςει τθν ίδια πράξθ, και δικαιοφται 
να αναςτείλει, κατά τθν κρίςθ του τθν πεικαρχικι δίωξθ μζχρι το τζλοσ τθσ Ποινικισ 
Δίκθσ. H ακωωτικι ι καταδικαςτικι απόφαςθ του Δικαςτθρίου δεν εμποδίηει το 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο ςτισ ενζργειζσ του. 

Άρθρο 63. 1. Σε κάκε Σφλλογο ςυγκροτείται Πεικαρχικό Συμβοφλιο με ςκοπό τθν 
εκδίκαςθ και τθν τιμωρία των Πεικαρχικϊν Παραπτωμάτων των μελϊν του 
Συλλόγου. 
2. Σε περίπτωςθ ελαφρϊν παραπτωμάτων οι Πρόεδροι των Iατρικϊν Συλλόγων 
μποροφν οίκοκεν μετά τθν κλιςθ ςε απολογία να επιβάλουν τθν ποινι τθσ 
επιπλιξεωσ ι του προςτίμου μζχρι 300 δραχμϊν. Ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ 
επιτρζπεται μζςα ςε 15 θμζρεσ ενϊπιον του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου, είναι όμωσ 
απαράδεκτθ αν δεν καταβλθκεί ςτον Σφλλογο το πρόςτιμο που τυχόν επιβλικθκε 
και τα ζξοδα. Oι επιβαλλόμενεσ από τον Πρόεδρο ποινζσ δεν ςυνεπάγονται 
εκπτϊςεισ. 

Άρθρο 64. Ωσ πεικαρχικό παράπτωμα κεωρείται: 
1. Kάκε παράβαςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεων των γιατρϊν, που 
επιβάλλονται ςε αυτοφσ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ και κάκε άλλου Nόμου, 
Δ/τοσ, του κανονιςμοφ τθσ δεοντολογίασ των γιατρϊν, του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 
του Συλλόγου κακϊσ και των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που 
εκδίδεται νόμιμα. 
2. Διαγωγι αναξιοπρεπισ ι αςυμβίβαςτθ προσ το λειτοφργθμα του γιατροφ. 



3. Aποδεδειγμζνθ αμζλεια για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του γιατροφ και όταν 
δεν αποτελεί βαρφτερθ ποινικά διϊξιμθ πράξθ. 

Άρθρο 65. Oι ποινζσ που επιβάλλονται ςφμφωνα με τα προθγοφμενα άρκρα από το 
Πεικαρχικό Συμβοφλιο είναι: 
α) Eπίπλθξθ 
β) Πρόςτιμο από 300-5000 δραχμζσ 
γ) Πρόςτιμο από 5.000-20.000 δραχμζσ 
δ) Προςωρινι παφςθ εξάςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ από ζνα μινα μζχρι 
τρία ζτθ. 

Άρθρο 7 παρ.β του (N.2163/93 ΦEK A/125). Tροποποιείται το άρκρο 65 του B.Δ./7-
11-1957 (ΦEK A 225) κακόςον αφορά ςτισ χρθματικζσ ποινζσ που επιβάλλονται από 
τα Πεικαρχικά Συμβοφλια των ιατρικϊν Συλλόγων ςτουσ γιατροφσ για πεικαρχικά 
παραπτϊματα και ορίηεται ωσ κατϊτατο πρόςτιμο το 1/3 του βαςικοφ μιςκοφ του 
διευκυντι του E.Σ.Y. από 0-3 χρόνια και ωσ ανϊτατο πρόςτιμο το 20πλάςιο του 
μιςκοφ αυτοφ.) 

Άρθρο 66. 1.Tο Πεικαρχικό Συμβοφλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του και άλλα 4 
μζλθ εάν ο I.Σ. αρικμεί μζχρι 100 μζλθ, και 6 μζλθ εάν ο I.Σ. ζχει πάνω από 100 μζλθ 
που εκλζγονται όλα ςφμφωνα με το άρκρο 25. 
O Πρόεδροσ και ο Aντιπρόεδροσ του Π.Σ. εκλζγονται από τουσ γιατροφσ που αςκοφν 
το επάγγελμα επί μια 15ετία, τα υπόλοιπα και τα αναπλθρωματικά μζλθ εκλζγονται 
από τουσ γιατροφσ που αςκοφν το επάγγελμα επί μια 10ετία, από όλα τα μζλθ που 
ανικουν ςτθ δικαιοδοςία του I.Σ. και ζχουν δικαίωμα ψιφου. 
H εκλογι γίνεται κατά τριετία με μυςτικι ψθφοφορία με ψθφοδζλτια, ταυτόχρονα 
με τθν εκλογι των μελϊν του Δ.Σ. και με αναγραφι των εκλεκτζων ςε ξεχωριςτό 
ψθφοδζλτιο. 
Για τθν ανακιρυξθ του Προζδρου και των μελϊν του Π.Σ. ωσ υποψθφίων ιςχφουν οι 
διατάξεισ για τθν εκλογι μελϊν του Δ.Σ. 
2. Tον Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου ςε περίπτωςθ που ζχει κάποιο 
κϊλυμα αναπλθρϊνει ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο ο Aντιπρόεδροσ. Eάν ζχει κϊλυμα 
κάποιο από τα λοιπά μζλθ αναπλθρϊνεται από τα αναπλθρωματικά κατά ςειρά 
εκλογισ τουσ. (Στθν παράγραφο αυτι και ςτθν παράγρ. 3 αναφζρεται "Δικαςτικό 
Mζλοσ", που όμωσ δεν προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του ιδίου άρκρου, και επομζνωσ 
δεν εφαρμόηεται). 
4. Eάν δεν κακίςταται εφικτι θ ςυγκρότθςθ πεικαρχικοφ ςυμβουλίου, είτε διότι δεν 
μποροφν να παρευρεκοφν τα υπάρχοντα μζλθ είτε για οποιονδιποτε άλλο λόγο, θ 
υπόκεςθ παραπζμπεται από Δ.Σ. του Π.I.Σ. ςε άλλο Πεικαρχικό Συμβοφλιο 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
5. Kακικοντα Γραμματζωσ του Π.Σ. εκτελεί ο Γραμματζασ του OIκείου Iατρικοφ 
Συλλόγου ι αν αυτόσ κωλφεται ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του. 

Άρθρο 67. Tο Πεικαρχικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει πάντοτε ςε ολομζλεια, και 
αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία. Tθροφνται πρακτικά τθσ Συνεδριάςεωσ, τα 
οποία παραμζνουν μυςτικά. Στισ Συνεδριάςεισ του Π.Σ. μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ 
ψιφο ο Πρόεδροσ του I.Σ. 



Άρθρο 68. 1.Συγχρόνωσ με τθν υποβολι ςτον Iατρικό Σφλλογο κάποιασ καταγγελίασ 
κατά γιατροφ ι με τθν ανακάλυψθ οποιουδιποτε παραπτϊματοσ ο Πρόεδροσ του 
Iατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει το γεγονόσ αυτό ςτθν πρϊτθ 
ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογθμζνα μζςα ςε 15 θμζρεσ αν 
κα αςκθκεί Πεικαρχικι Δίωξθ ι όχι. Σε καταφατικι περίπτωςθ διαβιβάηεται ο 
φάκελοσ ςτο Πεικαρχικό Συμβοφλιο για τα περαιτζρω. 
2. Tο ίδιο πράττει και το Δ.Σ. του Π.I.Σ. για τισ μθνφςεισ που διαβιβάηονται ςε αυτό 
κατά μελϊν των Διοικθτικϊν ι Πεικαρχικϊν Συμβουλίων των Iατρικϊν Συλλόγων, 
όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 59 του παρόντοσ, και τισ υποβαλλόμενεσ 
εφζςεισ κατά το άρκρο 70 κατά αποφάςεων Π.Σ. τισ οποίεσ διαβιβάηει ςτο A.Π.Σ.I. 
3. Tο Πεικαρχικό Συμβοφλιο ενεργεί με κάποιο από τα μζλθ του, που διορίηεται 
εκάςτοτε με πρακτικό ωσ ειςθγθτισ, κάκε αναγκαία εξζταςθ. Aυτόσ δικαιοφται να 
καλεί και να εξετάηει μάρτυρεσ ενόρκωσ. 

Άρθρο 69. 1. Πεικαρχικι ποινι δεν επιβάλλεται πριν απολογθκεί ι κλθκεί 
εμπρόκεςμα προσ απολογία ο γιατρόσ που διϊκεται. 
2. Ο Πρόεδροσ του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου είναι υποχρεωμζνοσ να καλεί τον 
γιατρό που διϊκεται με κλιςθ που επιδίδεται με δικαςτικό κλθτιρα, για να λάβει 
γνϊςθ του κατθγορθτθρίου, όπωσ διατυπϊκθκε από τον ειςθγθτι ςφμφωνα με όλα 
τα ζγγραφα τθσ δικογραφίασ. 
3. H προκεςμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των πζντε ι 
μεγαλφτερθ των δζκα θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ κλιςθσ. 
4. Mετά τθν υποβολι τθσ ζγγραφθσ απολογίασ ι τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ που 
ζχει ταχκεί, εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ ανάκριςθ , ο ειςθγθτισ ενθμερϊνει τον 
Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ ορίηει θμζρα και ϊρα 
ςυνεδριάςεωσ του τελευταίου. O γιατρόσ που διϊκεται καλείται με πράξθ του 
προζδρου που κοινοποιείται ςε αυτόν πζντε τουλάχιςτον μζρεσ πριν από τθν 
εκδίκαςθ, και δικαιοφται να παραςτεί ενϊπιον του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου και με 
πλθρεξοφςιο δικθγόρο του. 
5. H κλιςθ γίνεται μζςα ςτθν προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Eάν μετά 
από αυτό το Συμβοφλιο κεωρεί αναγκαία τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ανάκριςθσ, προβαίνει 
ς' αυτιν και καλεί μζςα ςτθν ίδια προκεςμία τον εγκαλοφμενο να λάβει γνϊςθ και 
να απολογθκεί εκ νζου. 
6. Tο Πεικαρχικό ςυμβοφλιο κατά τθν θμζρα που ζχει προςδιοριςκεί μπορεί να 
εξετάηει μάρτυρεσ κατά τθν κρίςθ του, και μετά τθν απολογία του διωκομζνου ι ςε 
περίπτωςθ που αυτόσ δεν εμφανίηεται, αφοφ διαπιςτωκεί ότι αυτόσ ζχει νόμιμα 
κλθκεί, εκδίδει αμζςωσ τθν απόφαςι του μπορεί όμωσ αν το κρίνει αναγκαίο, να 
διατάξει τθ ςυμπλιρωςθ του κατθγορθτθρίου και τθσ ανάκριςθσ. 
7. Mετά τθν απολογία ι τθν μθ εμφάνιςθ του εγκαλουμζνου το Πεικαρχικό 
Συμβοφλιο εκδίδει οριςτικι απόφαςθ μζςα ςε οκτϊ θμζρεσ. 
8. H απόφαςθ είναι αιτιολογθμζνθ, δεν μνθμονεφει τισ τυχόν μειοψθφίεσ, 
ςυντάςςεται από τον ειςθγθτι και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματζα και κοινοποιείται μζςα ςε οκτϊ θμζρεσ από τθν ζκδοςθ. 
9. Πεικαρχικζσ ποινζσ επιπλιξεωσ και προςτίμου μζχρι 500 δραχμϊν δεν υπόκεινται 
ςε ζφεςθ. 

Άρθρο 70. 1.O γιατρόσ που τιμωρικθκε, ο I.Σ. που άςκθςε τθ δίωξθ ι ο γιατρόσ ι 
ιδιϊτθσ που τθ ηιτθςε ζχει δικαίωμα μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν επίδοςθ τθσ 



αποφάςεωσ να εκκαλζςει αυτιν ενϊπιον του Aνϊτατου Πεικαρχικοφ Συμβουλίου. 
2. H ζφεςθ κατατίκεται ςτον Γραμματζα του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου που εξζδωςε 
τθν απόφαςθ, και ςυντάςςεται ζκκεςθ για αυτό , θ οποία υπογράφεται από τον 
εκκαλοφντα και το Γραμματζα. O γραμματζασ υποχρεϊνεται μζςα ςε δζκα θμζρεσ 
να τθν μεταβιβάςει μαηί με όλα τα ςχετικά ζγγραφα ςτθ Γραμματεία του Δ.Σ. του 
Π.I.Σ. Kαι θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ ζφεςθσ ζχουν αναςταλτικι δφναμθ. 
3. H ζφεςθ ςυνοδεφεται από παράβολο δραχμϊν 150 εκτόσ εάν ο εκκαλϊν είναι 
Iατρικόσ ι Oδοντιατρικόσ Σφλλογοσ. Tο γραμμάτιο καταβολισ του παραβόλου 
εκδίδεται από τον Iατρικό και Oδοντιατρικό Σφλλογο και αποδίδεται ςτον 
εκκαλοφντα ςε περίπτωςθ παραδοχισ τθσ εφζςεωσ. 

Άρθρο 71. 1. Tο Aνϊτατο Πεικαρχικό Συμβοφλιο γιατρϊν, δικάηοντασ κατά δεφτερο 
βακμό, δικαιοφται να διατάξει νζα ανάκριςθ που ενεργείται κατά τα άρκρα 68 και 
επόμενα του παρόντοσ, να καλεί τον τιμωρθκζντα γιατρό αν το ηθτιςει ο ίδιοσ, και 
πάντοτε αν δεν ζχει απολογθκεί πρωτοβάκμια, να μεταρρυκμίηει ι και να 
εξαφανίηει τθν εκκαλουμζνθ απόφαςθ. 
2. Tο ανϊτατο Πεικαρχικό Συμβοφλιο αποφαςίηει αμετάκλθτα και εκδίδει τθν 
απόφαςι του ςε ζνα τρίμθνο το αργότερο από τθν ειςαγωγι τθσ ςχετικισ 
δικογραφίασ. H απόφαςθ του διαβιβάηεται προσ τον Πρόεδρο του οικείου Iατρικοφ 
Συλλόγου ο οποίοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να τθν κοινοποιιςει προσ τον 
τιμωρθμζνο γιατρό. 

Άρθρο 72. 1. Oι τελεςίδικεσ αποφάςεισ εκτελοφνται από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου. 
2. H επίπλθξθ ανακοινϊνεται εγγράφωσ προσ τον γιατρό που τιμωρικθκε από τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου. 
3. Tο Aνϊτατο Πεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί να αποφαςίςει τθ δθμοςίευςθ των 
αποφάςεϊν του, οι οποίεσ επιβάλλουν προςωρινι παφςθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, 
όταν γίνουν τελεςίδικεσ , ςτο Δελτίο του Π.I.Σ. και ςε δφο τουλάχιςτον θμεριςιεσ 
εφθμερίδεσ, από τισ οποίεσ θ μία εκδίδεται ςτθν Πρωτεφουςα και θ άλλθ ςτθν ζδρα 
του Συλλόγου του οποίου μζλοσ είναι ο γιατρόσ που τιμωρικθκε. H δαπάνθ τθσ 
δθμοςιεφςεωσ βαρφνει τον γιατρό που τιμωρικθκε και ειςπράττεται κατά τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ. 

Άρθρο 73. 1. Συνιςτάται Aνϊτατο Πεικαρχικό Συμβοφλιο των γιατρϊν (A.Π.Σ.I.) που 
εδρεφει ςτθν Aκινα και ζχει τθν αρμοδιότθτα να εκδικάηει τισ εφζςεισ κατά των 
αποφάςεων των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
2. Tο A.Π.Σ.I. είναι πενταμελζσ και αποτελείται από τον Πρόεδρό του και από 
τζςςερα μζλθ. O Πρόεδροσ και τα μζλθ του A.Π.Σ.I. εκλζγονται από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ. H εκλογι του A.Π.Σ.I. γίνεται από τα μζλθ τθσ γενικισ Συνζλευςθσ και 
κατά τον τρόπο που εκλζγονται τα Πεικαρχικά Συμβοφλια των Iατρικϊν Συλλόγων. O 
Πρόεδροσ και τα τακτικά μζλθ του A.Π.Σ.I. κακϊσ και ο Aντιπρόεδροσ και τα 
αναπλθρωματικά μζλθ αυτοφ εκλζγονται από γιατροφσ που ζχουν 20ετι άςκθςθ 
του επαγγζλματοσ από και που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Aκινα και τον Πειραιά. 
3. Tον Πρόεδρο του A.Π.Σ.I. όταν ζχει κάποιο κϊλυμα τον αναπλθρϊνει ο 
Aντιπρόεδροσ, τον Eφζτθ άλλοσ εφζτθσ που διορίηεται κατά τον ίδιο ωσ άνω τρόπο, 
ενϊ τα λοιπά μζλθ αναπλθρϊνονται από αναπλθρωματικά που εκλζγονται από τθ 
Συνζλευςθ μαηί με τα τακτικά, κατά τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ. 



4. Xρζθ Γραμματζα του A.Π.Σ.I. εκτελεί ο Γραμματζασ του Π.I.Σ. 
5. Aν και ο Πρόεδροσ και ο Aντιπρόεδροσ αντιμετωπίηουν κάποιο κϊλυμα 
προεδρεφει το δικαςτικό μζλοσ, ενϊ ο Γραμματζασ αναπλθρϊνεται από το νεότερο 
μζλοσ του Δ.Σ. του Π.I.Σ. 
6. Tο A.Π.Σ.I. ςυνεδριάηει πάντοτε ςε ολομζλεια των μελϊν του και αποφαςίηει με 
απόλυτθ πλειοψθφία. Στισ Συνεδριάςεισ του A.Π.Σ.I. μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ 
ψιφο ο Πρόεδροσ του Π.I.Σ. 
7. H κθτεία του A.Π.Σ.I. είναι τριετισ. Tα μζλθ των Π.Σ. κακϊσ και του A.Π.Σ.I. είναι 
επανεκλζξιμα. 
8. H αποηθμίωςθ του Δικαςτικοφ μζλουσ του A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να υπερβεί το 
διπλάςιο των θμερθςίων αποδοχϊν του, και θ αμοιβι του Προζδρου και των 
υπολοίπων τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν του A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να 
υπερβεί τθν αμοιβι που ζχει οριςκεί για το Δικαςτικό, κατά ςυνεδρίαςθ από το Δ.Σ. 
του Π.I.Σ. και καταβάλλεται από το Tαμείο του Π.I.Σ. 
(Στισ παρ. 3,5 και 8 του ανωτζρω άρκρου 73 αναφζρεται ωσ μζλοσ Eφζτθσ ι 
Δικαςτικό Mζλοσ, που όμωσ δεν προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του ίδιου άρκρου, 
και επομζνωσ ςτερείται ςθμαςίασ). 

Άρθρο 74. Oι Πρόεδροι των κατά τόπουσ Iατρικϊν Συλλόγων ι οι νόμιμοι 
αναπλθρωτζσ τουσ μποροφν να παρίςτανται ςτο ακροατιριο ωσ πολιτικϊσ 
ενάγοντεσ κατά τθν εκδίκαςθ παραβάςεων των άρκρων 112, 113 του A.N. 1565/39. 

Άρθρο 75. Oι διατάξεισ του παρόντοσ ζχουν ιςχφ και επί όςων αςκοφν το 
Oδοντιατρικό Eπάγγελμα ςτθν Eλλάδα και επί των Oδοντιατρικϊν Συλλόγων H ιςχφσ 
του παρόντοσ Δ/τοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Eφθμερίδα τθσ 
Kυβερνιςεωσ. 

N.Δ. 4111/ 1960 (ΦEK A/163). "Περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των περί 
Yγειονομικϊν Συλλόγων, Iατρικϊν και Παραϊατρικϊν Eπαγγελμάτων, Aςφαλίςεωσ 
Yγειονομικϊν, Φαρμάκων και των περί Iατρικισ γενικά Aντιλιψεωσ και Δθμοςίασ 
Yγείασ διατάξεων". 

  

Θζματα οργάνωςησ και λειτουργίασ - Εποπτεία Υπουργοφ - 
Πειθαρχικά Συμβοφλια - Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σφλλογοι 

 

Kεφάλαιο A' 
Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σφλλογοι 

Άρθρο 1. 1. Kάκε Iατρικόσ ι Oδοντιατρικόσ Σφλλογοσ ζχει τθν επωνυμία του 
Yγειονομικοφ Kζντρου και ςτθ ςφραγίδα του παρίςταται κφκλοσ με τθν επωνυμία 
του, και ςτθ μζςθ το εκνόςθμο. Eάν υπάρχουν περιςςότεροι Σφλλογοι, ςτο Nόμο, ο 
Iατρικόσ ι Oδοντιατρικόσ Σφλλογοσ παίρνει τθν ονομαςία τθσ πόλθ όπου βρίςκεται 
θ ζδρα του Συλλόγου. 
2. Στο τζλοσ του άρκρου 6 του από 11/10-7-11-57 B. Δ/τοσ " περί τροποποιιςεωσ 
των περί Iατρικϊν Συλλόγων διατάξεων" όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα , προςτίκεται θ 
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εξισ φράςθ " και βεβαίωςθ του T.Σ.A.Y. ότι ζχει καταβλθκεί το δικαίωμα εγγραφισ 
του ςε αυτό". 
3. Oι αποφάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων των τοπικϊν Iατρικϊν και 
Oδοντιατρικϊν Συλλόγων και των Πανελλθνίων Συλλόγων λαμβάνονται α) με 
ανάταςθ των χεριϊν β) με ονομαςτικι κλιςθ, προκειμζνου για γενικά ςοβαρά 
ηθτιματα και εφόςον υποβλθκεί ζγγραφθ πρόταςθ ι προφορικι από το 1/4 των 
παρόντων μελϊν και γ) με μυςτικι ψθφοφορία με ψθφοδζλτια, όταν πρόκειται για 
εκλογι προςϊπων ι προςωπικϊν ηθτθμάτων και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
H παρ. 2 του άρκρου 18 του B.Δ. 11.10.57 " περί τροποποιιςεωσ, ςυμπλθρϊςεωσ 
και κωδικοποιιςεωσ των περί Iατρικϊν Συλλόγων και Πεικαρχικϊν Συμβουλίων 
διατάξεων του A.N. 1565/1939" καταργείται. 
4. Oι αρχαιρεςίεσ των Πανελλθνίων, Iατρικοφ και Oδοντιατρικοφ, Συλλόγων 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του Yπουργοφ Προνοίασ. 
5. (Kαταργικθκε άρκρο 4, N. 1425/84). 
6. (Aντικακιςτά τθν παρ. 3 του άρκρου 70 του B.Δ. 7.11.57, όπωσ αυτι 
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 20 N.Δ. 3895/58). 

Άρθρο 2. 1. Σε περίπτωςθ καταδίκθσ για παράνομθ άςκθςθ του ιατρικοφ ι 
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ θ ζφεςθ δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ 
προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ και θ ποινι φυλάκιςθσ που επιβλικθκε δεν 
μετατρζπεται ςε χρθματικι. 
2. O Πανελλινιοσ Iατρικόσ Σφλλογοσ μπορεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ του 
Συμβουλίου να παραπζμπει μζλθ του μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Πεικαρχικϊν 
Συμβουλίων των τοπικϊν ιατρικϊν ςυλλόγων για εκδίκαςθ των παραπτωμάτων 
τουσ ςε Πεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Iατρικοφ Συλλόγου, είτε αυτεπάγγελτα είτε 
μετά από αίτθςθ κάκε ενδιαφερομζνου: ο γιατρόσ που τιμωρικθκε ι και το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο του Πανελλθνίου Iατρικοφ Συλλόγου, ςε περίπτωςθ μθ 
ομόφωνθσ απαλλακτικισ αποφάςεωσ, δικαιοφται να αςκιςει ζφεςθ κατά τθσ 
απόφαςθσ του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου ενϊπιον του Aνϊτατου Πεικαρχικοφ 
Συμβουλίου γιατρϊν, ενϊ εφαρμόηονται και οι διατάξεισ του άρκρου 70 του από 
11-10-1957 Δ/τοσ. 
Tα παραπάνω ιςχφουν αναλόγωσ και για τον Π.Oδοντ. Σφλλογο. 
3. Oι τελεςίδικεσ αποφάςεισ των Πεικαρχικϊν Συμβουλίων εκτελοφνται ωσ προσ τα 
επιβαλλόμενα πρόςτιμα και τα ζξοδα τθσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
περί εκτελζςεωσ τθσ Πολιτικισ Δικονομίασ, με επιμζλεια του Προζδρου του 
Συλλόγου, ςτον οποίο εδρεφει το Πεικαρχικό Συμβοφλιο, αφοφ προθγουμζνωσ ο 
Eιρθνοδίκθσ τθσ ζδρασ του Πεικαρχικοφ Συμβουλίου ζχει προβεί ςτθν περιαφι ςτο 
αντίγραφο τθσ αποφάςεωσ του εκτελεςτιριου τφπου που του διαβιβάςτθκε. Όλεσ 
οι ςχετικζσ πράξεισ με τθν εκτζλεςθ αυτι διεξάγονται από τον Πρόεδρο του 
Iατρικοφ ι Oδοντιατρικοφ Συλλόγου ατελϊσ. Tα ίδια ιςχφουν και για τουσ 
Πανελλινιουσ Iατρικοφσ ι Oδοντιατρικοφσ Συλλόγουσ. 
4. Oι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σφλλογοι ζχουν δικαίωμα, είτε οι ίδιοι, είτε 
αςκϊντασ το δικαίωμα των γιατρϊν και οδοντογιατρϊν, να εγείρουν αγωγζσ, να 
υποβάλουν μθνφςεισ, να παρίςτανται ωσ πολιτικοί ενάγοντεσ και γενικά ζχουν όλα 
τα δικαιϊματα του διαδίκου ι του αδικθκζντα για κάκε παράβαςθ των διατάξεων 
των Nόμων και Kανονιςμϊν που αφοροφν ςτα δικαιϊματα και κακικοντα των 



γιατρϊν και οδοντογιατρϊν που απορρζουν από τον Kϊδικα Πολιτικισ και Ποινικισ 
Δικονομίασ, εκτόσ αν αυτοί αντιτίκενται ρθτά ςε τζτοια δικαςτικι ενζργεια των 
Συλλόγων τουσ. Eπίςθσ οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σφλλογοι και Πανελλινιοι 
Σφλλογοι κεωροφνται ότι ζχουν ζννομο ςυμφζρον και δικαιοφνται να παρεμβαίνουν 
ςε κάκε δίκθ ενϊπιον οποιουδιποτε Δικαςτθρίου θ οποία ζχει ςχζςθ με τθν 
άςκθςθ του Iατρικοφ και Oδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, τθν ιατρικι και 
οδοντιατρικι αμοιβι και τθν εφαρμογι των διατάξεων περί ιατρικϊν και 
οδοντιατρικϊν επαγγελμάτων. 
5. Tα κζματα τα ςχετικά με τον κανονιςμό Διοικθτικισ Oργάνωςθσ, ζνταξθσ του 
προςωπικοφ των Iατρικϊν, Oδοντιατρικϊν, Φαρμακευτικϊν Συλλόγων και των 
Πανελλθνίων Συλλόγων κακϊσ και τα κζματα που αφοροφν τθν ίδρυςθ ι τθν 
κατάργθςθ νζων κζςεων κα ρυκμιςτοφν με B. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταςθ 
των Yπουργϊν Kοινωνικϊν Yπθρεςιϊν, Προεδρίασ τθσ Kυβερνιςεωσ και 
Oικονομικϊν, μετά από γνϊμθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Iατρικοφ ι 
Oδοντιατρικοφ ι Φαρμακευτικοφ Συλλόγου κακϊσ και μετά από γνϊμθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του αντίςτοιχου Πανελλθνίου Συλλόγου. 

Άρθρο 3. Για κάκε αίτθςθ προσ τθν Eπιτροπι του Nομ. 2049/52 απαιτείται 
καταβολι παραβόλου δραχμϊν 500 ςτον οικείο Iατρικό ι Oδοντιατρικό Σφλλογο για 
τθν ζκδοςθ ςχετικοφ γραμματίου. 
Aπό τθν υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σφλλογοι. 
(Tα άρκρα από 4 μζχρι και 32 δεν παρατίκενται, γιατί είναι εκτόσ αντικειμζνου). 

Άρθρο 33. Στο άρκρο 22 του B.Δ.τθσ 7-11-1957 αντί τθσ φράςεωσ "ζνα μινα" 
τίκεται θ φράςθ "δζκα πζντε θμζρεσ" και αντί "δζκα θμζρεσ" τίκεται θ φράςθ "οκτϊ 
θμζρεσ". 
Mετά το τζλοσ του άρκρου 5 του N.Δ. 3895/58 προςτίκεται θ φράςθ "δεκαπζντε 
θμζρεσ πριν τισ αρχαιρεςίεσ". 
H εκλογι τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ ενεργείται από τθ Γενικι Συνζλευςθ όπωσ 
κακόριηε το άρκρο 71 του A.N. 1565/1939. 
H εκλογι του Προζδρου των Iατρικϊν Συλλόγων ενεργείται βάςει των διατάξεων 
του άρκρ. 62 του A.N. 1565/1939. 

Άρθρο 34. (Aναφζρεται ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ των βουλευτϊν). 

Άρθρο 35. H ιςχφσ του παρόντοσ N.Δ. αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν 
Eφθμερίδα τθσ Kυβερνιςεωσ. 

 


