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Προς:  

Τα μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ. 

Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων 

Πρόεδρο Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Ι.Σ. 

Προέδρους Πειθαρχικών Συμβουλίων Ιατρικών Συλλόγων 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα: «Εγκύκλιος αξιότιμου κ. Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου προς τους εισαγγελικούς 

λειτουργούς αναφορικά με συνεργασία εισαγγελιών – Ιατρικών συλλόγων σε πειθαρχικά 

ζητήματα ιατρών» 

 

Συνημμένα σας κοινοποιώ την εγκύκλιο με αριθμό 6 της 4ης Αυγούστου 2021 του αξιότιμου κ. 

Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Δημήτριου Παπαγεωργίου, απευθυντέα προς το εισαγγελικό 

σώμα. 

Με την εγκύκλιο του αυτή ο κ. Αντιεισαγγελέας τονίζει την υποχρέωση των εισαγγελικών γραφείων της 

χώρας να ανακοινώνουν αμελλητί στον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου όλα τα βουλεύματα 

κατά ιατρών και κάθε καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση, καθώς και κάθε άσκηση ποινικής δίωξης 

ή έγκλησης κατά ιατρού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 320 § 9 ν. 4512/2018. 

Η εγκύκλιος αυτή τονίζει, σε αυστηρό ύφος, την ανάγκη τήρησης της νόμιμης αυτής υποχρέωσης 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι προβλέψεις του άρθρου 321 § 2 ν. 

4512/2019 σύμφωνα με την οποία: 

«2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα όταν: α) υπάρχει κίνδυνος 

διάπραξης από καταδικασμένο ιατρό νέων αδικημάτων, β) υπάρχει κίνδυνος και ανάγκη προστασίας για 

την δημόσια υγεία, γ) υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό 

Σύλλογο, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου ιατρού, την 

προσωρινή αναστολή της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος του ιατρού. Ο 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση της βεβαίωσης παύσης ισχύος της 

αναστολής μετά από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου». 

Αντίστοιχη ειδικότερη πρόβλεψη για υποχρέωση των εισαγγελιών προς γνωστοποίηση ασκήσεως 

ποινικής διώξεως κατά ιατρού για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, 

κιβδηλείας, παραχάραξης, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από 
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πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροληψία, για αρπαγή, καθώς και για τα 

αδικήματα των άρθρων 221 παρ. 1 (έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωματική βλάβη 

εμβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύησης) και 306 (έκθεση) Π.Κ. προβλέπεται και από το 

άρθρο 115 ν. 4600/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 § 2 ν. 4690/2020. 

 

Επί την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την αντίστοιχη υποχρέωση των προέδρων των 

Ιατρικών Συλλόγων περί γνωστοποίησης με βάση το άρθρο 320 § 10 ν. 4512/2018, το οποίο 

προβλέπει: 

«10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούται να κοινοποιεί 

αμελλητί την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εάν ο 

ιατρός καταδικασθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου για αδικήματα που 

στοιχειοθετούν και πλημμελήματα ή κακουργήματα κατά το ποινικό δίκαιο». 

 

Ο νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. 

 

Ευάγγελος Κατσίκης  










