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Αγαπητή/έ κυρία/κύριε Πρόεδρε,

Μετά από ερώτημα Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την άρνηση ιατρών να εγγραφούν στο
χώρο ευθύνης του Συλλόγου που δραστηριοποιούνται επαγγελμαικά και επειδή το
φαινόμενο αυτό απασχολεί αρκετούς ακόμα Συλλόγους, σας παραθέτοιιμε απόσπασμα
γνωμοδότησης του Νομικού μας Συμβούλου κ. Ευάγγελου Κατσίκη και παρακαλούμε για
την τήρησή του.

Για τον Π.1.Σ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜ1κογ ΣγΜΒογλογ π.ι.Σ. κ. ΕγΑΓΓΕΛογ κΑΤΣ1κΗ, Αρ.πρΩτ. 51o3/16-3-

2020

Αθήνα, 14-2-2o2o

.„ σύμφωνα με το Ν. 4512/2013, άρθρο 293, κάθε ιατρός υποχρεούται να εγγράφεται στον
Ιατρικό Σύλλογο, πην Περιφέρεια του οποίου είναι εγκατεστημένος. Η παράλειψη
εγγραφής στον οικείο 1ατρικό Σύλλογο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Το ίδιο ισχύει και

για τους ιατρούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι
ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή Π.Φ.γ„ οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, Οι Ιατροί των Κέντρων
γγείας, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι ιατροί cπαθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.γ. κ.λπ. Οι ιατροί
που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει υποχρεωτικά να εγγράφονται στον
οικείο 1ατρικό Σύλλογο, διαφορετικά απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε μονάδες
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Φροντίδας γγείας. Τα γραφεία
προσωπικού των Δημόσιων γπηρεσιών γγείας, μάλιστα, οφείλουν να ζητούν από τον
υποψήφιο ιατρό βεβαίωση εγγραφής Cπον Ιατρικό Σύλλογο πριν την ανάληψη υπηρεσίας
από αυτόν (παρ. 2 αρ. 295 Ν. 4512/2018).

..... οι ιατροί του Δημοσίου, οι οποίοι απασχολούνται με απόσπαση πην περιφέρεια άλλου
Ιατρικού Συλλόγου, οφείλουν σύμφωνα με το αρ. 293 του Ν. 4512/2018 να εγγράφονται
στο ειδικό μητρώο μελών του 1ατρικού Συλλόγου της περιφέρειας που έχουν αποσπασθεί

χωρίς την υποχρέωση καταβολής εισφοράς.


