ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1320/30.1.2015

ΘΕΜΑ
Σφλλογοσ ηθτά να μάκει αν υπάρχει δυνατότθτα να ορίςει
ζνα ετιςιο χρθματικό ποςό για κάκε ιατρό μζλοσ άλλου Ιατρικοφ
Συλλόγου, ο οποίοσ επικυμεί να λειτουργιςει δεφτερο ιατρείουποκατάςτθμα ςτο Νομό τουσ.
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Επί του ερωτιματοσ αυτοφ ζχουμε τθν τιμι να
γνωμοδοτιςουμε ωσ εξισ:
Σφμφωνα με άρκρα 1, 2, 3 Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32)
ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρο 1
1. Για τθν πρόςβαςθ ςε επαγγζλματα και τθν άςκθςι τουσ
ιςχφει θ αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ (άρκρο 5 παρ. 1
του Συντάγματοσ).
2. Οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που αφοροφν
ςτθν πρόςβαςθ και τθν άςκθςθ επαγγελμάτων επιβάλλεται να
ερμθνεφονται ςε αρμονία προσ τθν αρχι τθσ επαγγελματικισ
ελευκερίασ και τθσ προςταςίασ του ανταγωνιςμοφ. Διατάξεισ
νόμων, κανονιςτικζσ πράξεισ και ερμθνευτικζσ εγκφκλιοι που
αντιβαίνουν ςτα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 2 και 3 του νόμου
αυτοφ καταργοφνται.
3. Οι διατάξεισ του κεφαλαίου Α’ του παρόντοσ νόμου
ζχουν εφαρμογι ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων και
κάκε μθ μιςκωτισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που παρζχεται
κατά κανόνα ζναντι αμοιβισ.
4. Οι διατάξεισ του κεφαλαίου Α’ του παρόντοσ νόμου δεν
εφαρμόηονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) αν είναι αντίκετεσ
με διάταξθ του ενωςιακοφ δικαίου που ρυκμίηει τισ ειδικζσ
πτυχζσ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ άςκθςθσ δραςτθριότθτασ παροχισ
υπθρεςιϊν ςε ειδικοφσ τομείσ ι ειδικά επαγγζλματα και β) ςτισ
υπθρεςίεσ γενικοφ ςυμφζροντοσ και γενικοφ οικονομικοφ
ςυμφζροντοσ.
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*ΣΗΜ. Το εντόσ εδάφιο β’ τθσ παρ. 2 τίκεται όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 16 του άρκρου 4 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ Αϋ 14/2.2.2012)+.
*ΣΗΜ. Οι παράγραφοι 3 και 4 τίκενται όπωσ προςτζκθκαν
με τθν υποπαράγραφο Ε.1 τθσ παρ. Ε του άρκρου πρϊτου του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013)].
Άρκρο 2
1. Οι προβλεπόμενοι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία περιοριςμοί
που αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ και τθν άςκθςθ επαγγελμάτων,
πζραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται
ρφκμιςθ ςτο κεφάλαιο Β’ του παρόντοσ, καταργοφνται μετά τθν
πάροδο τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
2. Ωσ περιοριςμοί, κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, νοοφνται οι εξισ: α) Η φπαρξθ, δυνάμει
προβλζψεωσ νόμου, περιοριςμζνου αρικμοφ προςϊπων τα οποία
δικαιοφνται να αςκιςουν το επάγγελμα ςε όλθ τθν επικράτεια ι
ςε οριςμζνο γεωγραφικό διαμζριςμα, είτε ο αρικμόσ αυτόσ
ορίηεται ευκζωσ είτε προςδιορίηεται εμμζςωσ βάςει
πλθκυςμιακϊν ι άλλων κριτθρίων και χοριγθςθ διοικθτικισ
αδείασ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ μόνο προσ ςυμπλιρωςθ
του αρικμοφ τοφτου. β) Η εξάρτθςθ τθσ χορθγιςεωσ διοικθτικισ
αδείασ για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ από τθν εκτίμθςθ τθσ
διοικθτικισ αρχισ ωσ προσ τθν φπαρξθ πραγματικισ ανάγκθσ προσ
τοφτο, που κεωρείται ςυντρζχουςα όταν θ προςφορά υπθρεςιϊν
εκ μζρουσ των προςϊπων που ζχουν ιδθ αδειοδοτθκεί για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ δεν είναι ικανοποιθτικι για το
κοινωνικό ςφνολο, είτε κακ’ όλθ τθν επικράτεια είτε ςε οριςμζνο
γεωγραφικό διαμζριςμα, εν όψει αφ’ ενόσ του αρικμοφ των
προςϊπων που αςκοφν το επάγγελμα και αφ’ ετζρου των προσ
ικανοποίθςθ αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου, ωσ αποδζκτθ των
υπθρεςιϊν αυτϊν. γ) Η απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ζξω από οριςμζνο γεωγραφικό
διαμζριςμα, εντόσ του οποίου και μόνο είναι αυτι επιτρεπτι. δ) Η
επιβολι τθσ υπάρξεωσ ελάχιςτων αποςτάςεων μεταξφ των
εγκαταςτάςεων προςϊπων που αςκοφν το επάγγελμα. ε) Η
απαγόρευςθ για ζνα πρόςωπο τθσ δθμιουργίασ περιςςότερων
εγκαταςτάςεων ι επαγγελματικισ δραςτθριοποιιςεωσ ςε
περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςε ζνα ι περιςςότερα γεωγραφικά
διαμερίςματα. ςτ) Η πρόβλεψθ αποκλειςτικισ δυνατότθτασ ι
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απαγόρευςθσ διάκεςθσ είδουσ αγακϊν από οριςμζνθ κατθγορία
επαγγελματικϊν εγκαταςτάςεων. η) Η επιβολι τθσ αςκιςεωσ
επαγγζλματοσ ι θ απαγόρευςθ τθσ αςκιςεϊσ του υπό οριςμζνθ ι
οριςμζνεσ εταιρικζσ μορφζσ ι ο αποκλειςμόσ τθσ αςκιςεϊσ του
υπό εταιρικι μορφι, επιτρεπομζνθσ μόνο τθσ ατομικισ αςκιςεωσ
αυτοφ. θ) Η επιβολι περιοριςμϊν ςχετιηομζνων με τθ ςυμμετοχι
ςτθ ςφνκεςθ του μετοχικοφ ι εταιρικοφ κεφαλαίου,
ςυναπτομζνων προσ τθν φπαρξθ ι τθν ζλλειψθ οριςμζνθσ
επαγγελματικισ ιδιότθτασ. κ) Η επιβολι υποχρεωτικϊν
κατϊτατων τιμϊν ι αμοιβϊν για τθ διάκεςθ αγακϊν ι τθν
προςφορά υπθρεςιϊν, είτε αυτζσ ορίηονται ευκζωσ είτε
προςδιορίηονται εμμζςωσ με τθν εφαρμογι ςυντελεςτι κζρδουσ
ι με άλλο ποςοςτιαίο υπολογιςμό. ι) Η επιβολι υποχρζωςθσ ςτον
αςκοφντα το επάγγελμα να προςφζρει μαηί με τθ δικι του
υπθρεςία, άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του
Υπουργικοφ Συμβουλίου εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, μπορεί να αρκοφν και άλλοι
περιοριςμοί πζραν εκείνων που ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του
κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν,
φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, είναι
δυνατι θ κζςπιςθ παρεκκλίςεωσ ςε ςχζςθ προσ οριςμζνο
επάγγελμα από τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ
άρκρου και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3, εάν: I. Με τον
περιοριςμό αυτόν επιδιϊκεται θ εξυπθρζτθςθ επιτακτικοφ λόγου
δθμοςίου ςυμφζροντοσ και II. Ο περιοριςμόσ αυτόσ είναι
πρόςφορο και αναγκαίο μζςο για τθν εξυπθρζτθςι του και, από
απόψεωσ εντάςεωσ τθσ επεμβάςεωσ ςτθ ςφαίρα τθσ οικονομικισ
ελευκερίασ, τελεί ςε εφλογθ αναλογία προσ τθ ςπουδαιότθτα του
επιδιωκομζνου να εξυπθρετθκεί επιτακτικοφ λόγου δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, και III. Ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν ειςάγει άμεςα ι
ζμμεςα διακρίςεισ ανάλογα με τθν ικαγζνεια ι όςον αφορά τισ
επιχειριςεισ ανάλογα με τθν ζδρα τουσ.
*ΣΗΜ. Στθν παρ. 21 του άρκρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ
Α’ 150/27.6.2011) ορίηεται ότι οι προβλεπόμενεσ από τα άρκρα 2
και 3 του Ν. 3919/2011 (Α’ 32) προκεςμίεσ παρατείνονται μζχρι
15.9.2011 για τα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ+.
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*ΣΗΜ. Το εδάφιο α’ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ τίκεται όπωσ
αντικαταςτάκθκε, με τθν υποπαρ. Ε.2 τθσ παρ. Ε του άρκρου
πρϊτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013)].
Άρκρο 3
1. Η απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ για τθν
άςκθςθ επαγγζλματοσ, πζραν εκείνων για τα οποία
διαλαμβάνεται ρφκμιςθ ςτο Κεφάλαιο Β’ του παρόντοσ, όταν θ
χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ ςυναρτάται προσ τθν, αντικειμενικϊσ
διαπιςτοφμενθ κατά δεςμία αρμοδιότθτα, ςυνδρομι νόμιμων
προχποκζςεων, παφει να ιςχφει μετά πάροδο τεςςάρων (4)
μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Από το χρονικό εκείνο
ςθμείο και με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο επόμενο
εδάφιο, το επάγγελμα αςκείται ελευκζρωσ μετά πάροδο
τριμινου από τθν αναγγελία ενάρξεωσ αςκιςεϊσ του,
ςυνοδευόμενθ από τα νόμιμα δικαιολογθτικά για τθν
πιςτοποίθςθ τθσ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων, ςτθν
κατά τισ ιςχφουςεσ ςτο χρονικό εκείνο ςθμείο διατάξεισ αρμόδια
προσ αδειοδότθςθ διοικθτικι αρχι. Η αρχι αυτι δφναται, εντόσ
τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιψθ τθσ αναγγελίασ, να απαγορεφςει τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
ςυγκεντρϊνονται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ προσ τοφτο ι δεν
προκφπτει θ ςυνδρομι τουσ από τα υποβλθκζντα ςτοιχεία.
Ζννομεσ ςυνζπειεσ που προβλζπονται ςτο νόμο επερχόμενεσ ι
επιβαλλόμενεσ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ, ςτθν
περίπτωςθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ χωρίσ τθ λιψθ τθσ
απαιτοφμενθσ προσ τοφτο διοικθτικισ άδειασ, νοοφνται μετά
πάροδο τεςςάρων (4) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ,
ςυναπτόμενεσ προσ τθν ζναρξθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ χωρίσ
προθγοφμενθ αναγγελία περί τοφτου ςτθν αρμόδια διοικθτικι
αρχι και επακόλουκθ αναμονι επί τρίμθνο, κακϊσ και προσ τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ παρά τθ διατφπωςθ προσ τοφτο
απαγορεφςεωσ από τθν αρμόδια διοικθτικι αρχι.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του
κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν
εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
νόμου, είναι δυνατι θ κζςπιςθ εξαιρζςεωσ ωσ προσ οριςμζνο
επάγγελμα από τθ διάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αν θ
διατιρθςθ του νομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ προθγοφμενθσ
διοικθτικισ άδειασ επιβάλλεται από επιτακτικοφσ λόγουσ
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δθμοςίου ςυμφζροντοσ και με τθν επιφφλαξθ τθσ αρχισ τθσ
αναλογικότθτασ.
3. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων δεν
εφαρμόηονται ςε ςυςτιματα χοριγθςθσ άδειασ που επιβάλλονται
ι επιτρζπονται από κοινοτικοφσ κανονιςμοφσ ι από κοινοτικζσ
οδθγίεσ, όπωσ αυτζσ ενςωματϊκθκαν ςτο ελλθνικό δίκαιο.
*ΣΗΜ. Στθν παρ. 21 του άρκρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ
Α 150/27.6.2011) ορίηεται ότι οι προβλεπόμενεσ από τα άρκρα 2
και 3 του Ν. 3919/2011 (Α’ 32) προκεςμίεσ παρατείνονται μζχρι
15.9.2011 για τα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ+.
*ΣΗΜ. Η παρ. 3 του παρόντοσ τίκεται όπωσ προςτζκθκε με
τθν υποπαρ. Ε.3 τθσ παρ. Ε του άρκρου πρϊτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013)].
*ΣΗΜ. Η προκεςμία τεςςάρων (4) μθνϊν που ορίηεται ςτθν
παράγραφο 1 του παρόντοσ αρχίηει από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013), ςφμφωνα με τθν περ. 1 τθσ
υποπαρ. Ε.4 τθσ παρ. Ε του άρκρου πρϊτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013)]».
Σε αντιπαράκεςθ, ςφμφωνα με άρκρο 7 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ
Α’ 287/28.11.2005), Κϊδικασ Ιατρικισ Δεοντολογίασ, ορίηονται τα
εξισ:
«1. Ο ιατρόσ αςκεί τα κακικοντά του ςτθν περιφζρεια του
ιατρικοφ ςυλλόγου ςτον οποίο ζχει εγγραφεί και ςτθ διεφκυνςθ
που ζχει δθλϊςει. Απαγορεφεται ςτον ιατρό να διατθρεί
περιςςότερα του ενόσ ιατρεία ι εργαςτιρια είτε ατομικά είτε ςε
ςυνεργαςία με άλλον ςυνάδελφό του ι με τθ μορφι ιατρικισ
εταιρείασ.
2. Επιτρζπεται θ προςφορά ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτθν
περιφζρεια άλλου ιατρικοφ ςυλλόγου, όταν υπάρχει άμεςοσ
κίνδυνοσ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ αςκενι ι όταν ο ιατρόσ καλείται
να ςυμμετάςχει ςε ιατρικό ςυμβοφλιο, μετά από πρόςκλθςθ του
κεράποντοσ ιατροφ ι του ίδιου του αςκενι ι, ςε περίπτωςθ
αδυναμίασ αυτοφ, των οικείων του, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία
που αναφζρεται ςτο άρκρο 22.
3. Απαγορεφεται θ πλανοδιακι άςκθςθ τθσ ιατρικισ.
Επιτρζπονται οι τακτικζσ επιςκζψεισ για τθν παροχι ιατρικισ
ςυνδρομισ μετά από άδεια του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του κατά
τόπο αρμόδιου ιατρικοφ ςυλλόγου.
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4. Επιτρζπεται θ παροχι ιατρικισ φροντίδασ ι θ
ςυγκζντρωςθ επιςτθμονικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και θ υλοποίθςθ
προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ ι άλλων προγραμμάτων
κοινωνικοφ ι φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα από ιατρικοφσ ι άλλουσ
φορείσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα, μετά από ζγγραφθ
ζγκριςθ του οικείου τοπικοφ ιατρικοφ ςυλλόγου, ςτθν οποία
ορίηεται ο χϊροσ, ο χρόνοσ και ο τρόποσ παροχισ αυτϊν των
υπθρεςιϊν.
5. Επιτρζπεται θ προςφορά ιατρικϊν υπθρεςιϊν από
ιατροφσ με τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, ςτθν
περιφζρεια άλλων ιατρικϊν ςυλλόγων χωρίσ άδεια των ςυλλόγων
αυτϊν.
*ΣΗΜ. Η παράγραφοσ 5 προςτζκθκε με τθν παράγραφο 1
άρκρου 29 Ν. 3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011+».
Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’
225/7.11.1957) Περί τροποποιιςεωσ, ςυμπλθρϊςεωσ και
κωδικοποιιςεωσ των περί Ιατρικϊν Συλλόγων και των
Πεικαρχικϊν Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939:
«Άρκρον 3
1. Μζλθ του Ι.Σ. είναι υποχρεωτικϊσ πάντεσ οι εν τθ
περιφερεία αυτοφ επαγγελματικϊσ εγκατεςτθμζνοι ιατροί και
κακ’ οιονδιποτε τρόπον αςκοφντεσ το επάγγελμα κατά τθν
ζννοιαν του άρκρ. 1 του Α.Ν. 1565/39.
2. Μόνιμοι πολιτικοί και ςτρατιωτικοί υπάλλθλοι, ιατροί,
τθσ Κρατικισ Διοικιςεωσ εισ ουσ απαγορεφεται διά Νόμου θ
ιδιωτικι άςκθςισ του επαγγζλματοσ, δφνανται να είναι μζλθ του
οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου, δεν δφνανται, όμωσ, να εκλζγονται
μζλθ τθσ Διοικιςεωσ ι των Πεικαρχικϊν Συμβουλίων.
3. Ουδείσ ιατρόσ δφναται να είναι ςυγχρόνωσ μζλοσ δφο
Ιατρικϊν Συλλόγων.
*ΣΗΜ. Η παρ. 3 καταργικθκε από άρκρα 1-3 Ν.
3919/2011]».
Σφμφωνα με το άρκρο 7 του Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίηονται
τα εξισ:
«Άρκρον 7
1. Ο εν τω μθτρϊω του Ιατρικοφ Συλλόγου εγγεγραμμζνοσ
Ιατρόσ υποχρεοφται, κακ’ ζκαςτον ζτοσ και μζχρι τζλουσ
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Φεβρουαρίου, να υποβάλθ εισ τον Σφλλογον οφτινοσ είναι μζλοσ
διλωςιν, περιζχουςαν τα εξισ ςτοιχεία.
α) «Το όνομα, επϊνυμον, όνομα πατρόσ, όνομα μθτρόσ,
τόπον γεννιςεωσ, ικαγζνειαν, διεφκυνςιν κατοικίασ και του
ιατρείου, τθν ιατρικιν ειδικότθτα θν αςκεί νομίμωσ».
*ΣΗΜ. Η εντόσ «» περ. α’ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με παρ.
1 άρκρ. 3 Ν.Δ. 3895/1958+.
β) Βεβαίωςιν ότι οφτοσ αςκεί πράγματι το λειτοφργθμα του
Ιατροφ, διατθρϊν ίδιον ιατρείον ι Κλινικιν ι από κοινοφ μετ’
άλλου ιατροφ, οφτινοσ δζον να αναφζρει το ονοματεπϊνυμον ωσ
και αν παρζχθ τασ υπθρεςίασ του εισ φυςικόν ι νομικον
πρόςωπον επί παγία αντιμιςκία ι κατ’ αποκοπιν ι επί επιςκζψει,
δθλϊν και το ονοματεπϊνυμον ι τθν επωνυμίαν του φυςικοφ ι
νομικοφ προςϊπου, τθν διεφκυνςιν αυτοφ και το ποςόν τθσ
αντιμιςκίασ ι αμοιβισ κατ’ επίςκεψιν, ωσ επίςθσ αν λαμβάνθ
ςφνταξιν τινά και το ποςόν αυτισ.
γ) *ΣΗΜ. Δεν υπάρχει εισ το επίςθμον κείμενον+.
δ) Βεβαίωςιν οτι ο δθλϊν δεν υπάγεται εισ τι των υπό των
άρκρ. 5, 6, 7 του Α.Ν. 1565/39 ι του άρκρ. 3 του παρόντοσ
προβλεπομζνων κωλυμάτων και αςυμβιβάςτων.
2. «Η διλωςισ είναι απαράδεκτοσ εφ’ όςον δεν
ςυνοδεφεται υπό αντιγράφου εφ’ απλοφ τθσ αποδείξεωσ περί
καταβολισ τθσ εισ τον Ιατρικόν Σφλλογον οφειλομζνθσ πρϊτθσ
δόςεωσ τθσ ετθςίασ ειςφοράσ».
*ΣΗΜ. Η παρ. 2 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με παρ. 2 άρκρ. 3
Ν.Δ. 3895/1958+.
3. «Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον εκάςτου Ιατρικοφ Συλλόγου,
δι’ αποφάςεωσ θτιολογθμζνθσ, δφναται να διαγράφθ εκ τθσ
δυνάμεϊσ του τουσ ιατροφσ οίτινεσ παρά τασ επανειλθμμζνασ
υπομνιςεισ του Συλλόγου δεν υπζβαλον τθν κατά τον Νόμον
διλωςίν των».
*ΣΗΜ. Η παρ. 3 προςτζκθκε με παρ. 3 άρκρ. 3 Ν.Δ.
3895/1958]».
Σφμφωνα με το άρκρο 39 του Β.Δ. 11.10/7.11.1957
ορίηονται τα εξισ:
«Άρκρον 39
1. Τα μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφνται εισ ετθςίαν
ειςφοράν κακοριηομζνθν κατ’ ζτοσ υπό του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου εκάςτου Συλλόγου, άμα τθ ενάρξει του νζου
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οικονομικοφ ζτουσ, αναλόγωσ των τοπικϊν ςυνκθκϊν, εξ ίςου μεν
δι’ άπαντασ τουσ ιατροφσ και κατά κλίμακα διά τουσ κλινικάρχασ
και τουσ κακθγθτάσ του Πανεπιςτθμίου.
Προκειμζνου περί του κακοριςμοφ τθσ ειςφοράσ κατά
κλίμακα επιτρζπεται προςφυγι του ενδιαφερομζνου εντόσ 10
ιμερων από τθσ εισ αυτόν κοινοποιιςεωσ του καταλογιηομζνου
εισ
ειςφοράν
ποςοφ
ενϊπιον
τριμελοφσ
επιτροπισ
αποτελουμζνθσ εξ ιατρϊν μθ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και διοριηομζνων μετά των αναπλθρωτϊν των υπό του οικείου
νομάρχου επί ιςοχρόνω κθτεία με τθν του Δ.Σ. Η επιτροπι
αποφαίνεται εντόσ 10 θμερϊν από τθσ υποβολισ τθσ ενςτάςεωσ
και προεδρεφεται υπό του αρχαιοτζρου ιατροφ, εφ’ όςον δεν
μετζχει ταφτθσ κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου.
Η προσ τον οικείον Σφλλογον ετθςία ειςφορά του ιατροφ
δεν δφναται να υπερβαίνθ το 1/2 τθσ εκάςτοτε βαςικισ ετθςίασ
ειςφοράσ τθσ καταβαλλομζνθσ εισ το Ταμείον Συντάξεωσ και
Αυταςφαλίςεωσ Υγειονομικϊν υπό του αςκοφντοσ γενικιν
ιατρικιν, οφτε να είναι κατωτζρα του 1/8 αυτισ.
2. Αι κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον ειςφοραί
καταβάλλονται εισ δφο δόςεισ απ’ ευκείασ εισ τον Σφλλογον, εντόσ
του πρϊτου διμινου ζκαςτου εξαμινου. Ο μθ εμπροκζςμωσ
καταβάλλων τασ ειςφοράσ αυτοφ ιατρόσ υποχρεοφται εισ
καταβολιν θυξθμζνθσ ειςφοράσ κατά 3% δι’ ζκαςτον μινα
κακυςτεριςεωσ. Διά τθν πζραν των εξ μθνϊν κακυςτζρθςιν ο
παραβάτθσ ειςάγεται διά του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ειςθγιςει
και τθ προςωπικι ευκφνθ του Ταμίου του Ιατρικοφ Συλλόγου εισ
το Πεικαρχικόν Συμβοφλιον και τιμωρείται διά προςτίμου μζχρι
του οφειλομζνου ποςοφ τθσ ειςφοράσ, επιφυλαςςομζνθσ τθσ
διατάξεωσ του εδ. 3 τθσ παρ. 3 του άρκρ. 3 του παρόντοσ.
Τθσ ειςφοράσ απαλλάςςονται τα διά πρϊτθν φοράν
εγγραφόμενα εισ τον Ιατρικόν Σφλλογον μζλθ, εφ’ όςον δεν
ιςκθςαν προθγουμζνωσ το ιατρικόν επάγγελμα και αςκοφνται
προσ απόκτθςιν τίτλου ειδικότθτοσ και εφ’ όςον δεν
μιςκοδοτοφνται κακ’ οιονδιποτε τρόπον.
Τα μζχρι τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ οφειλόμενα ποςά εκ
προςαυξιςεων, λόγω μθ εμπροκζςμου καταβολισ των ετθςίων
ειςφορϊν, διαγράφονται.
3. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι καταβάλλουςι εισ τον Πανελλινιον
Ιατρικόν Σφλλογον ωσ υποχρεωτικιν υπζρ αυτοφ ειςφοράν το
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ποςόν των δρχ. «120» ετθςίωσ δι’ ζκαςτον μζλοσ εγγεγραμμζνον
ςε μθτρϊω αυτϊν.
*ΣΗΜ. Το ποςό αυτό ορίςτθκε ςε 20 ευρϊ με απόφαςθ τθσ
Γ.Σ. του ΠΙΣ+.
Αι ανωτζρω ειςφοραί δφναται ν’ αυξομειϊνονται μετ’
απόφαςιν του Γεν. Συμβουλίου του Πανελλθνίου Ιατρικοφ
Συλλόγου εγκρινομζνθν υπό του Υπουργοφ Κοινωνικισ Προνοίασ.
4. Διά τθν είςπραξιν τθσ ειςφοράσ ταφτθσ είναι υπεφκυνοι ο
Πρόεδροσ και ο Ταμίασ εκάςτου Ιατρικοφ Συλλόγου οίτινεσ
καταβάλλουςιν ταφτθν αμελλθτί εισ τον Πανελλινιον Ιατρικόν
Σφλλογον εισ τθν αρχιν ζκαςτθσ εξαμθνίασ εκάςτου ζτουσ.
5. Ζκαςτοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ υποχρεοφται να υποβάλθ εισ
τον Πανελλινιον Ιατρικόν Σφλλογον και το οικείον Υγειονομικόν
Κζντρον προσ ζγκριςιν τθν υπό του Νόμου προβλεπομζνθν
ζκκεςιν των ελεγκτϊν μετά τθσ ετθςίασ λογοδοςίασ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ και τον προχπολογιςμόν αυτοφ.
6. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι δικαιοφνται όπωσ ειςπράττουν
δικαίωμα εγγραφισ από τα εισ τα μθτρϊα των νεοεγγραφόμενα
μζλθ. Ομοίωσ οι Σφλλογοι δικαιοφνται να ειςπράττουν δικαίωμα
μετεγγραφισ. Το δικαίωμα εγγραφισ και μετεγγραφισ ορίηεται
εισ δραχ. 300 δι’ άπαντασ τουσ Συλλόγουσ.
*ΣΗΜ.
Τα
ποςά
αυτά
εκάςτοτε
υφίςτανται
αναπροςαρμογι+.
7. Άπαντα τα ζςοδα του Πανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου
και των κατά τόπουσ Ιατρικϊν Συλλόγων ειςπράττονται κατά τασ
διατάξεισ του Νόμου «περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων».
*ΣΗΜ. Το άρκρο 39 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με άρκρο 14
Ν.Δ. 3895/1958+».
Μζχρι τθν ιςχφ των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.
3919/2011, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, απαιτοφςε ο
νομοκζτθσ (άρκρο 7Ν.3418/2005) κάκε γιατρόσ να είναι
εγγεγραμμζνοσ μόνο ςε ζνα Σφλλογο. Μετά τθν ψιφιςθ του Ν.
3919/2011 για τθν απελευκζρωςθ των επαγγελμάτων και μεταξφ
αυτϊν και του ιατρικοφ επαγγζλματοσ καταργικθκαν οι
περιοριςμοί που απαγόρευαν ςτουσ γιατροφσ να αςκοφν το
επάγγελμα ςτισ περιφζρειεσ περιςςοτζρων του ενόσ Ιατρικϊν
Συλλόγων. Η ευχζρεια αυτι δεν ςθμαίνει ότι θ δραςτθριότθτα
κάκε ιατροφ μπορεί να εξαπλϊνεται άναρχα και ανζλεγκτα ςε
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ επικράτειασ. Για τον λόγο αυτό, κάκε
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γιατρόσ που επικυμεί να αςκιςει το επάγγελμα ςε ζδαφοσ
περιςςοτζρων Ιατρικϊν Συλλόγων, μπορεί πλζον να το πράξει,
αλλά κα πρζπει να εγγραφεί ςτα μθτρϊα των Συλλόγων αυτϊν,
το οποίο δεν απαγορεφεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, αλλά
αντίκετα επιβάλλεται από το άρκρο 3 παρ. 1 του Β.Δ.
11.10/7.11.1957.
Μάλιςτα, όχι μόνο δεν απαγορεφεται, αλλά ςε ςχζδιο
νόμου που βρίςκεται ςε ςτάδιο επεξεργαςίασ ςτο Υπουργείο
Υγείασ, το οποίο καταρτίςκθκε με πρωτοβουλία του Πανελλθνίου
Ιατρικοφ Συλλόγου και μετά από διαβοφλευςθ με τουσ Ιατρικοφσ
Συλλόγουσ τθσ χϊρασ, κεςπίηεται ρθτά θ υποχρζωςθ του γιατροφ
να εγγράφεται ςε κάκε Σφλλογο, ςτθν περιφζρεια του οποίου
αςκεί το επάγγελμα. Προσ το ςκοπό αυτό ςε κάκε Σφλλογο
προβλζπεται ειδικό μθτρϊο για τουσ γιατροφσ που είναι μεν
εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο, αλλά επικυμοφν να τελζςουν
ιατρικζσ πράξεισ και ςτο ζδαφοσ του οικείου Συλλόγου.
Προβλζπεται επίςθσ και ετιςια ειςφορά, όπωσ και για τουσ
λοιποφσ ιατροφσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του
Συλλόγου.
Η κείμενθ νομοκεςία δεν απαγορεφει οφτε τθ δθμιουργία
ειδικοφ μθτρϊου για τουσ γιατροφσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε
άλλο Σφλλογο ωσ βαςικό οφτε και τθν καταβολι ειςφοράσ από
τουσ γιατροφσ που εγγράφονται ςτο ειδικό αυτό μθτρϊο και
αρκετοί Ιατρικοί Σφλλογοι εφαρμόηουν νόμιμα το ωσ άνω μζτρο.
Επιπλζον δεν κίγεται οφτε ο Ν. 3919/2011 αφοφ δεν
καταργείται θ ευχζρεια των γιατρϊν να αςκοφν το επάγγελμα ςε
περιφζρειεσ περιςςοτζρων Ιατρικϊν Συλλόγων. Αντίκετα θ αρχι
τθσ ιςότθτασ (Συντ 4 παρ. 1) επιβάλλει να καταβάλλουν και αυτοί
ειςφορά ςτο Σφλλογο, όπωσ και τα μζλθ του Συλλόγου, που είναι
εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του, αφοφ θ δραςτθριότθτά τουσ είναι
θ ίδια και αμφότεροι αςκοφν το ιατρικό επάγγελμα και προφανϊσ
αποκομίηουν οφζλθ από αυτό.
ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Επομζνωσ ςε ςυμφωνία και με τισ προτάςεισ του προσ το
Υπουργείο Υγείασ και με το προσ νομοτεχνικό ζλεγχο ςχζδιο
νόμου, προκειμζνου να λάβει τθν τελικι του μορφι, πιςτεφουμε
ότι θ πρζπει οι γιατροί άλλων Ιατρικϊν Συλλόγων να εγγράφονται
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ςε ειδικό μθτρϊο των Ιατρικϊν Συλλόγων, ςτθν περιφζρεια των
οποίων αςκοφν το επάγγελμά τουσ.
Και εφόςον εγγράφονται ωσ μζλθ και ςε αυτοφσ τουσ
Συλλόγουσ, κα πρζπει ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Β.Δ.
11.10/7.11.1957 να καταβάλλουν αντίςτοιχθ ειςφορά, όπωσ και
τα λοιπά μζλθ του Συλλόγου.
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